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अयद 

स्सिद्धान्तकौमुयन्तरीतसमस्तसरुछतनाम-सर्वनाम- 
विोपणशन्दानां स्वयन्त-व्यञ्जनान्तानां 

संवोविमणक्तिरूप-दरदका. 

नारकाय षयुक्तप्रारुतदन्दरूपाचरी समेता, 

००9 

सेयम् 

परशुराम दरी धत्ते, चिपदूणकर, 
धध्यापक, एल्फिन्स्टन निडलश्दूल, सवर, 

विन्द परशुराम शाखी रावेरकर, 
एतभ्रा 

विद्याथ्युपयुक्छ-परित्िन-साहित्याय समुदय संकलित । 

साच 

संवापुर्याम्, 

° गोपा नारायग अँड को.' दति नाद्या कंषन्या 

प्रकारिता. 

१५०१ 
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अथ 

सुबन्तरूपकोौमुदी- 
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भव्या प्रारुतसंस्रूतस्वर्दखन्ताश्नोपश्छव्दोद्धवा- 
नेकाकारद्ुबन्तरूपख्नाचातु् सन्दायिनी ॥ ९॥ 

क्त्र = र 1. 
1प्0णएठप्ण. 

17 1० इषणत, ^ मृष् १३१४ दशाण 07 0386-द्लाणा१४।।०८३ 
(विभक्तिपरत्धय"8) 11630 ॥८1981028 60६ ४१०९ ४० ५६ 
८८४८ ण प्पड छा 14565 ०६ 2०००३ छाः ००प४ इपा5६2१६। ४९३ 

(मरातिपदिका8) ४0 [ण को0०४ 276 स्मान्वे (सुबन्तस्पा8१०८ 
५ [ण्ह 0 पण्य प्९८९य, ग [सभाक 9 पण्ड पाल 
©86 1710८018 10 ६४८ €णत्, 80 (06 चणुष्टय ग पड 

नमुदन्तकयदोयुदी * 13 10 60602६९ (६० धरण कौमुनै 07 7००४ 
[१५ 0४) 811 (116 वत्लृलण्मन्छड ० 700 07 ००००-8 
8८००६११९8 (4 ९ एष्०४०८०३, प ]6्लार८, ए ९२ भ् प्रण ४५ 
णलः वन्लाण्गणत कणवेडो 

2 16 ००८१ 18९९6 (11९९ हण्ड इ--1 उ[क्डदपोपवर 
पुष्द्र (पि पु ), 5 एलणावप्ठ भतिद (ज भः ) 900 8 रतप 
(४ न ). प९्७८ हिणवेदड ल्य 16, ४८७६ 1९्प (ण्य 

1५००।८ "निदृतुचःखन. 

ह 1९6 ७१ ह त्6 पप्रा 1 उः ण्दुण)डः पएद्धवर्य 
(ष्ण एण दद ), २ एन वन् (2०. वि.) प्व ह [ण्थ 
मदबन् (11०. द-प बद्र) 



{२1 सुचन्तरूपनरौमुरी. 

4. ^ ०९ साष्ट ९०३९३ ३ छ्लुप पणापथः -- 1 एण्ण्प 

आर पघथमा (एदि, भ), ४ एण्ठम्न१्ठ पनोधव (ए, से ), 8 ‰.००३६* 

भर८ द्वितीया (4. द्वि-), 4 वण्ड्पपयःय तृतीया (ा, चृ), 9 5४४८ 
चतुर्थी त). च), 6 द णन्लरछ वेचमी (49 वे.) ¶ दल्यर्ठ पषठी 
(८. ष), ६ 8 10८४८ सतनी (1, स. ), 

5, व्८ इ८ल्यश् 00ट्~शपपोपणपठ8 28 हणला फु एतरार्णं 
४70 98 प्रणवाः :-~ = 

एकतर द्विव° पदन 
भ्र. "सु (स्ः) ५ जल् (अत्, गः) 
सं. - ५ अम् (घस्, छः) 
शे, भम् स्मौट् (अओ) शत् (अस्, भः) 
त. दा (मा) भ्याम् भिस् (भिः) 
श्व, डे (ए) ४ भ्यस् (भ्यः) 
पे, दति (जस्+गः) १ मि 

ष. दस् (णसुभजः) भोस् णाम् 

स. डि (इ) ५ स्ष्(सु) 
0. 11९ एण्ल्पत९ 18 ह्चण्यत [८ प्र दवेरणापपत४ए, 

7.* 4९०८१४८ (णोः० (16 एलातेा, प्रणापा पणत् ८१५ ० 
1९ प्एप५३ (९- वृणा हि एष प जणा १०११९५५ (1९१ पण 
१06 तिणि, 1 भाले वेल्लृलाक्णिाहछ पिप शोणाः कायम्, 

पलास ८ सी हत्वा८९, 1 णपा धल एष्ल्प्पभ्पण् प 
11016९6 1६८6, 

६, 1 कणत ०९६ ४९ ५ ण [ण आ प्ल हलालठ {न८्८ 
णा पोप [णष्डूणंपटट शृतक्रपतणा8, एद पतते 1० परएणणड, 
(काफतह 3) 07० ष्ल [द९., चोल ताए 

(421 शा के एणिकमकठ प्ये कष्रपरवाक श पृष्ट्वा) 
८८ पय व्ण्ण (कको). 

* यद्रि यद्वनं पय विमनिरिसिष्यष्ठ। 

मदद नल्यने रा यप्रमिनििद्रददस्वापि४ 
१ दपमनग्नूनत्यप्तुः क्त 



सुंयन्तल्यद्रौसुदी. {३} 

“ (‰)* गुल अजणप०१९, धणत् 4 त्छपडढ्एठ, पठ 0णुष्न्छरभ 

ध वत्य (करम). 

(8)* १6 [पञ णाणटा६०, € 0६598 9 89 वद {कण}. 
पर प्यल्धणणहु ०१६18 त्ण्परथुल्त् ए शला एष्लृऽल्०्णड ४२ 
"छ, एषो, एषु पटा ०१ 

(%)* 1706 72/1१ १७००६७३ चल एवाप्य गए ग ४ 

सलौ100 ( सम्प्रदानं ). 

(ठ)* (6 ^ 1प्२९, वदृकषरपणय ०४० गुष्यैः पत्म 

6१8०४, 712५6 ५८ पणि ( मवादान 9. 1४ 18 73081216 ए 

4 49 [0 एित्भणा, १ 

(४)* क} ९०६१९ 192९5 च1€ गुकधंणा ०१ ००९ आत 

८० ९१०६6 1, ४ 8670००९ (सबन्ध). 
\ 

7)» 716 1५0८461 ९९५. 6 णड जत ए*5 ० ध व्व 

(भपिकरए्ण ). वल पलठणणहु ०६१५१ द्य९३३९व् एफ् "प ० ८.१ 

9. 0 ४0€8€ ८३5८३, धर ददार 18 1116 रण ८8९ पत 
त०८§ १०४ १९०६८ भण्ड ग ल उलधह्रग्यड 4४ 500818४ 

४९४१९९१ ४ प्रछत &0त 9 ९८८४ दप 1§ ००6 प्रशात०८९, ० कारक 
९२०९, 89 ४1५76 ४८९ छपर 82 ¶ काकः €५8९8.. 

१0. एणा (€ ण्डा सणापेड, ६6 8००८६ पणा ०४५ 
प्री तलत्प क्वं ० धूल व० ४०६ 1०55 छन = छतंुष्णय {०१८८९ 
४३९ पकप ५४९१ ७५ कषक रू€ा6 दए > 867६९०68 प्रजल्पः, 
8इए्ठ॥ इथ फक कु णष्यला ठ एणयड एष प०4 ०0 व 
& {1००6 ल्०णकु०डघ्ण्ण र ६०६ 3 वलात् ९१४५ ८१५ पशप 



{[* सुचन्तसूपकौमुदी. 

जप्ता ०६ फणतड वप 8 एवव्यत्ते ठु 26 ०ष्छाणटत् 88 हषण 
तिला 

(1)* ए € हणो प्ता 6 ववांपात॑8, 

(2) ४८, +€ जण्ल्छ पान्न 105 पवापणलटाह) 

(8) प्रथा, प्रा कतरलतऽ णते ३णवेत्नो णडणेद, 

(४) &०द) 1४8, ५४८ २१९0५२१९, 

11. (6 प्णण० पशफोपयो०ा४, पोल कतपल 10 ०0४४ 

तपु 1० ए०कल्ऽ, प्रणतवदष्ण ाणाड 0000७, = वपल एप] 

ए प६०६ ७८ शप्र पएत्था ७४४ प्रध७॥8 १६५९४७००३. 

12, पन्य ८ ४४8 प्ता [न्धः ० प्प्रप नाद 

0 मृं एण 38 दर1१७१ [प "~ 

1. ए१8९8 च्छत्र प रणरं ({ जज ० सू्रान्तर्भंगा६ })» = + 

व. 0५8 ऽवा प ०००९५०९४७६, ( इलन्त ०ए अपेजनान्त 
णग।8 ). 

1 शछण्णेदे १6 ण्०्व्व् ४ ध्ाठ तप्छऽठो पष ४ पप्णप्४ 
द 06 फष्विठ एत ६8 तेनप्रस कपो, सव्लौ, पत् कलपु 

गेरणाण, 7ित्माठणय्, एकष््थय च्छषोकाः ० वदव्टु्ाक, तिलाहय्णं 

जा अृष्म् 60 एड प्रणते 1 षणु ऋ फल 

दपण (णपतालधाह्पफ चाप्त जिद्धन्तकीमुदीः ००1 णाह 

द्लफकृमाणछ छसोपाप्कतेठ ईताभत४ तार्ण, पोना 
श्राध्लागह [० कक् प्ल्वोणाऽ हुर्णत्पावतप्या वपष्कव्लप्ड; कप् 
पष १) (४९ ४०8 वष्लापत्व् फएणजप १२९, प्लर्वृण, 1.1) 
स््धणृाए ० धोप्यम ०, 

* महो करतुर येज दिरतयादिषद् ततः॥ 
कतूकमेिपयु्तमेतद्नययरकणम् 



भुवन्तस्पकौमुदो [५] 

(4 5751२ 1, 
ब्, ए्णषष्ठा, 1५8६३ 

(1 ) ए5त्णा0€ ०पण०३ 6पताणट 19 म्. 

41111. 

एकवर द्विव बहुब« 
भ्र स् भो भस् 
ख ~ ४१ 9१ 

द्वि म् १ भयन् 

मू, इन भ्या स्. 
श्च. यं १ भ्यस् 
ष॒ भात् १ १ 
ध॒ स्य घ्ोस् नाम् 
स ह श षु 

अथाजन्तपुंद्िद्ध काब्दाः. 

१ अकारान्तः पुंलिद्गो "राम ' प्रान्द्ः 
४५. ^ ४२०९ छा ४ (६४०५, 

श्र सम समी, रामा 
स हेम हेगानो हिरामां 
ष्टि पमम् शनी रानन् 
सू राते रामाभ्याम् र्ते 
श्व रामाय शमान्यार् समिन्या 

क शण्प्रत् रामान्यानरू रामिभ्य 
धव, णमस्य शंनयोाः रामाणैस् 

घ. रमि समयो शनेषु 

(स्मन्ते योगिन यस्मिन इति राप-पर्मेश्वरः). 

एे--यासुदेव, मर्य, नरह, वामन, सुर, अभर, निर, 
दत अर्ज, = सर्र, पर्दरम्टतय १ 

० अप -णमशेद। नतु 'निञजरव ददि धमितम्ब् 



{६९} संत [अजन्ताः- 

> मकारान्वः लिङ्गः “कष्ण ' दष्टः 

एकव * 

क. 4 यशचा९ छा 9 कृष्य8०४, 

द्विव बहुव० 
प्र. कृष्णः कृष्ण कृल्णाः स. हेषरृष्य हेष्प्णो हे कृष्णः 
हि. कृष्णम् कृष्णो कृष्णान् 
षः क्ष्णेन कृष्णाभ्न्रार् कष्णेः ष्व. कृष्णाय कष्णाम्यार् कष्णेन्यः 
प॒. छष्णात् क्रष्णानयान् कष्नेभ्यः 
क. कृष्णस्य कृष्णयोः क्रष्णानास् ख. कृष्णे कृष्णयोः छृष्णेष् 

(क्ति ति कष्णः=नन्दसूनुः ). 

३ अकाणन्तः युलिह्ञो “सुन्द ' दाब्दः 
ऋ" 4 पपा ० 0 एलाइण्व, 

भ. सछन्दः उङन्दो सकन्दः से. हेतुशवन्द हस्छन्द देखकन्वाः रि. उन्म सकुन्यी उकन्द तृ. सङ्नवेन सवुन्दाभ्याम्् सकनधः 
च. सकरन्दाय सलन्दाभ्यामर् खङुनदेभ्यः 
ष" सङ्न्दाष्् सुरुन्स्ग्याम् सुकुन्देभ्यः प. मफन्दस्य सकुन्दयोः अछछुन्दाचाग्र ख, सफन्दे यङ्नयोः उञ्न्वेषठ 

(मुः मोक्षः श प्रस्यी दति मद मोक्षपूमो। वदाति इति 
मुदन्दम=विष्णुः ). 

४ कारान्तः पुंदिद्रो देवः च्वब्दः 

7. 4 ६०, 

स [५५ श. ददेय 7. 
दि प्रदम् देवी 



८4६ युरिङ्गाः] सुवन्तसूपवौपुदी. ५] 

एकव ० द्विव पहु 

पृ. दषेन इदाभ्याम् देः 
च, देवाय देवाभ्याम् देवेभ्यः 
प. रेदात् देनाभ्याम् देवेभ्यः 
ध देवस्य देवयोः देवानाम् 
स. देये देवयोः “ देवेषु 

(दीव्यति प्रकाशत शति देवः). 

५ अकारान्तः चुंलिङ्धः सर्वनामस्तञ्क्षकः ˆ सर्व ' शाब्दः 
2/0. 71, <^. 

प. सार्वः सवे स 
ष्रि. सर्वम् सर्व सर्वास् 
सू. सर्वैन सकभ्याम् स्रः 
न्प. सर्वस सर्वाभ्याम् स्म्य 
प. सारदस्मान् सर्वाभ्याम् सर्वेभ्यः 
प. सर्व्य सर्वयोः सर्वपाम् 
स. शरदस्मर् रायोः ~ सर्द 

( सर्वः=एम्पूर्णः ). 
(एषि विश्च, कतर, कतम, अन्य, अन्यतर, दतर, ल, तम, 

तिम एते शब्दाः ॥ 
६ अकारान्तः पँचिह्धः स्वेनामसन्सफः पूर्व" दाब्दः 

7०. १, 7४८ निण्य, ध्वा. 

भ्र. पूर्वः पर्दी पूर, एवाः 
दि. एष् च एवान् 
मू. प्रेण पुद्रन्वाम् ९४. 
य. पूलस ष र्य 
ष. पदस्मार्. पर्वत र ् 
ष. पूर्द्य रदा प्ेषाम् 
स. पूरान्, ए दः पृषु 

( पएषः-पृदिवस्यः). 
एवं -पर, अव्र, दिग, दतत, भधर, भप, स्व, अन्तरषते 

शष्टाः१ 



[८1 ,- ककत | [ यजनता- 
७ जकारान्तः पुँलिङ्गः सयैनामसन्छर्कः शस्व + इन्दः 

ति 290. ०४७४ ण्ण, 

एकव ~ च्वि ` चुर 

प्र. स्वः स्क खेसरः 
षि. स्वम् ४ +. व 
त्र स्विन् ॥ वान्यम् वः 
व. स्ते ४ स्षभ्यः 
पः. स्यस्मार्, स्वत् (५ (४ 

ष, स्वस्य स्पंयीः स्वाद् , 
स. स्थ्िन्ःस्ये प स्वद् 

( स्वः=भातमा, भ्पीयश्च ) . 

< सकारान्तः शदिः सर्चनामसज्तकः "अन्तर † साण्द; 
0. प्प्याम, 

भ. भन्तरः मन्तसे शन्त, भन्तराः 
द्वि. न्तरम् ४. भन्तणन् 
चै भन्तेरण छान्तरभ्याभ् शन्तः 

च, शन्ते ॥ अन्तरम्यः 
प, ; शन्तरप्मातरु, गन्तन +» ५ 
च. शन्तरत्य अन्तर्यो भन्तपाम् 

शठ, ्टन्तसल्मिन्, जन्वंए = + भन्पेु 

( भन्ताः्पाह्नः, प्रीपानीयश्च ) 

* 'वु'शन्दध्य रि पयतऽ्या कानि, भस्मा, आारमीप, धन" इति 1 

पतेन म्ये (भारम् भमव" एतद्यः प्स्वदरष्द्ः "तथनामपत्तक 

भवनि । "जिह धर पायकः श्यणाम्द्ध्तु सेरनामरष्डको म भवति 1 शाम 

दाम्द्द$े नश्य सपा कयःनि, 

¶ "वान्तरदष्ट्न्ध "वाप्र, पटिषार्नाप, नमर दृत भयाच्याः 1 तत्रबाध, 

परिर्नष एतद्दपेफगनस आन्न शन्दद्य-पयनमःवदक( नम्य, 



-व््िः] ` सुवन्तरूपवौमुदी. [९१ 

९ अकारान्तः पुलिन खर्वनामसजक्वकः उम शब्दः 
20. 0. वि 

पक्व दिव वहुव* 
भ. मी 

दि. » 
तु उभाम्याम् 
श्प. ह 
ष. 
ध. उभयोः 
स, न 

(उभीन्दरौी 

१० मकारान्तम्पुलिद्धः “प्रथम ` द्द 

०. ९१७४ 

भ, पथमः प्रमी भयमा" परथमे 
चि, प्रपमभ् १ भयमा 
ल, प्रयमन श्रषमान्याम् पये, 
चच, प्रथमाय ‰ प्रपमेन्यः 
प, प्रपमान् क 1] 
भध, प्रयस्य ५ श्रपमयोः पपमानाम् 
ण, पथमे ज्र प्रथमे” 

(प्रथमः=्भण्यः). 

११ मक्राणन्तः पुँलिङ्गः "चर्म" दष्टः 
न, 14१. 

ध. चरमः न्वरमो वररमा, ध्यय 
शं देचष्म हि देनप्पाडेयापे 
{वि कदन 1 शर्वान् 



{9०1 

448 य 

भर. 
स. 
दि. 
तु. 
ष्व. 
प. 
"2 
ष. 

प. 
म. 
षि. 
भ, 
न. 
॥ 

भ. 

एकव° 

च्यरमेण 
चरमाय 
रमान् 
चचरनघ्य 
च्वरभे 

ˆ पिरत [ बजन्ताः~ 

द्धि हुव 

च्वरमाभ्याम् न्वः 

॥ ऋरमेभ्यः 

चस्मयोः च्वरमाणाम् 
ध ष्वरमेषु 

( चरमः=अन्यः). 

१२ अकारान्तः पुंलिङ्गः “द्वितय ' शब्दः 

द्वितयः 
हे ठितय 
हहितयम् 
द्वितयेन 
प्वितयाय 
द्वितयात् 
विलयस्य 
त्रितये 

€, 7१० (0. 

द्वितयी दिनाः, दिये 
दे हेद्धितयाः, द्वितय 

१ च्रितयार् 
हितयाभ्याम् द्वितथेः 

1 हितयेभ्यः 

छवः द्वियानाम् 

~ ५ विखयेषुः 

( द्ितयःनुग्मपूहः ). 

( द्वितयी. ) 

३ शच्ारन्तः ु्ठिङ्ः ‹ निय” शत्यः 

त्रितयः 

दे त्रितय 
प्रियम् 
चिमयेन 
प्िमयाय 
न्निनियान 
चितयन्य 
निन 

¶. "[प्९८गिव. 

वितथ विलयाः, विये 
दे" देविसयाःदेचरितये 

४ चिनयाङ् 
ज्िलयाभ्याम् भितः 

1 विनचेभ्य" 
1 4१ 

त्रिषययेोः व्रिनयामाम् 

४ भ्निनयषु 
(चिदपन=तन्रिम महः. 

(वितथी) 



एकव म 

अल्पः 

षेमल्व 
„ अल्पम् 

बमल्पेन 

्मत्पात् 
भवृरूप् ६ ४ प्य् 

मल्प 3 = 4 ऋ त 

» मत्पाय ` 

सुयन्तस्मदौभदी. [4१] 

१७ अकारान्तः पुंदिज्ञः "अर्प" शब्दः 
ध, ४९, 

द्वि बहूव 
भल्पो अल्पाः, भव्ये 
हेण हे अल्पा. हे मल्वे 

म अल्पान् 
भल्पान्यामरू ल्पः 

भ भल्तेन्यः 
॥। 1.1 

भल्ग्योः स्ल्पानागर 

४ छ्ाल्पेषु 

( यल्पम=न्युनः ). 

१५ अकासन्तः पुंलिङ्गः "अधः दाब्दः 

अर्धा 
हे भर 
शार्ध् 
अधन 
1 
अर्धान् 
अर्धस्य 
पपं 23343 

९. प्रभा, 

सर्धं घ्मर्धाः, भ्ये 

हे हे भर्था.,हे में 
भ भरा 

अ्धाभ्याम् सर्धं 
[1 भेभ्यः 
+ 9. 

अर्धयोः छाधानाम् 
१ र्थषु 

(म्-~तमाखः }. 

१६ अफायन्तः चदिद्धः 'कतिपय'^ दाब्दः 

प्र- कतिपय 
सं. हे कतिपय 

च ०९. 

कतिषवो कतिपयाः, कतिपये 
दहे » हे कतिपयाः, हे कतिपय 

-----------------~ 
= भल्य सोलर कतिपयाः -श्दि स््यप्य *रमाचनू *गोरीवच 

भष्यम्, 



{१२९1 संस्कृत [ जजन्ताः- 

एकवण दिवि बहुत्र 
द्वि- कच्तिषयम् कतिपयो कसिषयान् 
त्. कातिषयन कत्िपयन्यार् कतिषयेः 
श्व. कतिपवाएय क कतिषयेभ्यः 
षं, कतिपयात् १ 
धष. कत्िपएयस्य कतिपययोः कतिषयानास् 
स. कतिपय ४ कतिपयेषु 

( कतिपयः=अनिश्ितारपसष्ुचाकः ). 

१७ अकारान्तः पुंिङ्गः सवेनामसज्छकः ' नेम ° शब्दः 

८० पथा, _ 

प्र, नेमः नेन नेमेऽनेमाः 
द्वि. नमन्: ॐ नमात 
तृ. नेमिनः नेनएयाम् नेतः 
च्व, नेम्मे ५ नेनेन्यः 

„ नेमल्मात् ध धव 
ध नेमस्य जनयः नेभेषाम् 
स. नेमस्मिन ॥ नेमे 

(नेमः=अर्थः). 

१८ अकायान्तः य्िद्गो “दितीय ' शब्दः 
८, 8९९0पप्, 

भ्र. दवितीयः द्वितीयौ द्वितीयाः 
शि. व्िततीयन् भ ह्वितीयान् 

द्वितीयन् एिदीयग्याम् हिसीः 
हीयसे, म द्वितीयेन्यः 

“1 हि्सायाय 
दविचीयस्माठ, 

६ { (9 (४ (^ 
ध, दिषीयष्य द्वितीययोः द्ितीयानाम् 
ख, दिद्दीयल्मदर, द्वितीये * द्वितीयेषु 



षिक्गाः} सुदन्तरूपकोभुदी, {१२} 

१९. अकारान्तः पिडो " निजैर' शाब्दः 
1. & ©. 

एकवण द्विव षटुव० 
भर. निर्जरः निर्जरो, निर्जरस निर्जराः, निर्जरस) 

स. हे निज हे लिर्जो,ह नेरजरसौ {र निजः 
दवि. निर्भरम्, निर्जरसतम् निजञरी, निर्जस्ती निञजैरार.निर्मरसः 
नु, निर्जरेण, निर्जरता निर्जराभ्याम् निर्जरः 
ष्व. निजेराय, निरजस्त निञराभ्याष निजरे्यः 
प, निर्जेणत्, निर्जरसः निर्जराभ्याम् निर्जरेभ्यः 

ष. 

स्. 

निजेरस्य, नि्जरखः निक्षरयोः, निरः { [५ ६ 
निर, नि्जरात्ति निर्जरयोः, निैरसोः निषु 

८ निष्कान्तो जरायाः इति निर्जर~तद्णः, देवः ). 

२० अकारान्तः पुंिद्धः “पाद दाब्दः 
५, {0००४ 

म. षाद पचि, पादाः 
ख. देषार् देषादो हेषादाः 
क्वि पादम् पारो पादाक्, पदः 
सू. षादेन, पदा पादाभ्याम्, पद्भ्याम् पदि. प्धिः 
ध. पादाय,पे पादान्यार्, पद्धधाम् परदिन्य, षड्पः 
प. पादात्, पदः पादान्यार, पद्धघाम्र् पष्ठेभ्यः, पद्धषः 
द. पादस्य, पः पादयोः, पदाः पादान्, पदाम् 
स, पदठि,पदि पादयो" पदोः पादेषु, पर्यु 

( पथते गम्यते भनेन इति पादः=्चर्णः ). 

२१ मफारान्तः पिङ्गो दन्व' शाब्दः 
ध, ^ ६००६४. 

भ. दन्तः दन्तो दन्ताः 
स. हेदन्त हेश्न्ती हे इन्ताः 
क्वि. दन्तम् दन्ती दन्तान्, दतः 
शर्. इन्तन^ ता“ दन्ता्यान्+ स्याम् इन्तेददिन 

ए ॐ 



[१४1 संस्छत- ॥ भजन्ताः- 

एकच द्विवि वहुषर 

न्व, व्न्वाय, दते इन्तहभ्याम्, दद्धयार् इन्तेभ्यः, दडः 
प. दन्तात्, दतः दन्ताभ्याग्, दद्धशम् दन्तम्यः, द्ङ्चः 
प. दन्तस्य, दतः दन्तयोः, इतोः इन्तानश्ि, दतान् 

स. दन्ते, दति दन्तयोः, इतोः दस्तछ, षस्सु 
( दन्तः=रदः ). 

न्तः [~ ॥; ॥1 २२ अकारान्तः द्द “मास ̀  शाब्दः 
श, & ण्ण, ध 

भ. मसिः मासौ मासाः 
स्र. दहे मास हेमासे मासाः 
त्वि मासम्. मासी मासा, मासः 
म्, मिन, माता मासाभ्यप््, माभ्याम् मातिः, माभिः 
न्व. मासाय, मति माक्तान्यार्, माभ्याम् मासेभ्यः, नान्यः 
पै. मासान्, मातः माखाभ्यास्, भ्याम् मदन्यः, मान्यः 
ष. मासंस्य, मासः मासयोः, मासोः मासानानर्, मात्ताम् 
स. माते, म्नि मातयोः, मासोः मासे, मास्छ 

८ मासःविशदहोरा्रसमूदः 3. 

२६ अकारान्तः पुंदिद्तो “यूष ' दाच्द्ः 
श. 80. 

प्र. शषः स्वी त द्रषाः 
स. दग्र द्ष्ः देवाः 
वरि- रम् यषा गप्रा, यृष्णः 
श. दण, शुष्ण यषाभ्याटु, शरतन्याम् यूपः, युधनिः 

भ्व. दनय, द्य एुपाभ्याम्, पथ्यम् शरे 
पज शयु" युष्म यान्या, दषग्यान्र, ४ 

प. दवश्य,युन्गः योः, चप्णेाः शरपाणाम्, सप्णाम् 
ख, रद, शूल्नि, यूति याः, युश्णाः युपेषु, यृपल॒ 

( यःया), 
=, ~= 

२४ अकाणन्तः युद्धो "दह्" दाब्दः 

49, “+ ृल।०व णा ४५० तण४, 

भ. षद ५. दरदाः 
ए दश्यद्र यद्र द द्पद्राः 



दुहतः] सुयन्त्पकौमुदी. { १५] 

एकैवे° द्विव बटुव० 
द्वि. एषद्रम् शयद्रौ ५ (3 
च. दथद्ेन वरषहभ्याश्् 1. 
श्व. शय्य दूचद्वान्यार् चरधह्वेभ्यः 

वै" -दषघ्राव इषल्नाभ्याम् दधदवभ्यः 
ख, दवहस्य दषद्रयोः दपद्वानषम् 

स. दहे, दधि, द्रषहनि दधद्र दयेषु 
(द्वयोः भष्ठोः समाहारः हष ). 

२५ अकारान्तः पुँलिङ्गः “उयह् ̀  शब्दः 
71. ‰& एन10व् ०६ धेप८९ 0०१३. 

भ. भयदः व्यौ च्याः 
स. देव्यह्न हेष्यद्री हे ज्यः 
द्वि. भयह्म् ष्य श्यद्राच् 
तर, च्यद्रेन षयद्राभ्यमरू ण्व 
ख. ष्यद्राय श्रयद्वाभ्यागर् श्ग्रदेन्यः 
प. ्यद्रान् च्यदाभ्याम् ष्यदेभ्यः 
ध, श्यद्रस्य ण्यद्रयोः ¶यहानार् 
स, श्रद्ध, श्यद्वि, श््रहाणि शय्द्रयो श्रये 

( च्रयाणामहां समाहारः श्रयद्रः ). 

रष गफारान्तः दिन्नो "व्य › शब्दः 
# [.35६ १०३. 

भ्र, ष्य च्य ष्याः 
स, ठेष्यद हेष्य््रो हेष्यदाः 
दि, च्यदम् श्यदी ष्यद्रान् 

ष॒ स्यन् ष्टद्वाभ्याम् प्यः 
च्य. ष्यद्राव स्यदान्याम् ष्यद्रभ्यः 

च, स्यान् ्यद्राभ्वाम् च्यदरेभ्य. 

श. प्यस्य ष्वद्य म्यद्रानयम् 
स. व्ये, प्यदि, स्यहनि ्यद्रयोः प्रषु 

८ व्िगतमहो व्यद्~गहदिनम् 9. 



[सजन्त 

चुत 
सायाद्वाः 
हे सायाहाः 
सायात् 
सायादेः 
सायष्धिम्यः 
साथाद्वभ्य- 
सायाह्राना् 
सयदि 

{१६1 संसत 

२७ अकारान्तः पुंदिङ्गः "सायाह' र्दः 

५ धिष््णाणदटु, 

एकवण द्विव 
भ. सायाह्नः साया 
स. हे सायाह्व दे सायां 
द्वि. सायाह्म् सायाह्ने 
भू. सायहिन सायाह्वाभ्यामर् 
च. साथाद्राय सायाद्वान्याम् 
प. सायाद्गात् सायाह्वान्याग् 
प. सायादत्य सायाद्वयाः 
स, { सयदि „ पायाहर्याः 

६ सायाद्धि, सायादनि “< 

( अड. सायः समाक्निः इत्ति साथादहः=दिनावसनिम् ). 

भ्र, दिष्वपाः 
स, टे विन्व्षाः 
षि, विम्ववाम् 
र विभ्वषा 
च्च, धिष्व 
प, विश्वः 
प किष्यपः 
स. विश्वपि 

(8) णपः कातेपद् पय ठर 

२८ आकारान्तः युँछिद्नो “विश्वपा इण्द्ः 
१, पठे एणः ण भा. 

विन्धवो 
दे विश्वो 
चिग्छषो 
बिन्वषान्याम् 
विश्वपाभ्याम् 
विग्वफाभ्याष्र 
विश्वपोः 
विम्वपोः 

विश्वपाः 
हे वरिष्यपाः 
विश्वपः 
पिभ्वपानिः 
विन्वपाम्यः 
दिन्विपान्यः 
विश्वपाम् 
विश्वासु 

( विश्वे पात्ति रक्षति $ति विश्वपाः=विश्व॑भरः ). 

२१ मकारान्तः पु्िद्धो ष्ाद्य' शाब्दः 
1.3.11 

भ्र, रहः 
स, ददः 
द्वि. हारा 
च. शहा 

दास 
हेटाहौ 
षे 
शाश्यभ्याम् 

शष्ट 

हेष्टष््ः 
ह्यन 
शददाभिः 



पृलिक्नाः] सुयन्तरूपकौयुदी. [१५1 

एकव द्विव बहुष 
च, हि हाहाभ्याम् दाहाभ्यः 
५ हहा हाहाभ्याम्, हाहाभ्यः 
षृ. दाहाः हाः हाहाम् 
स. हादे ङन्ेः शष्ट 

( दादाः=गन्र्वविशेषः ). 0 
३० आकारान्तः ङ्गः ^ क्त्वा" ्रान्दः 

शर &. ६धण1०8०, 

प्र. क्ताः क्दी क्षाः 

दि. कस्वाम् षटवौ क्लः 
मृ, कठा क्त्वाभ्याम् क्त्वानिः 
च्य, क्ते क्वान्याम् कत्वाभ्यः 
प, क्खः कष्वान्याम् केतवाभ्यः 
ध, ष्वः करवीः कस्याम् 
स. सि कत्वोः ̀ क्स्वासु 

( क्रखाः=पत्ययः=भर्क्रियायोतकः ). 

३९ आकारान्तः लिङ्गः “छ ' छनब्दः 
आ. 4 ध्लफ्पदलाज्च, 

प. मा भो भ्माः 
द्वि. भाम् भो श्मः 
सृ. भा भग्याम् स्ाभिः 
च्य, मे भग्यार् भाभ्यः 
ष, भः ग्यम् माभ्यः 

ध. भध. भाः मा् 
ण. चि भोः भाम् 

( श्वानन्सययदितेवः नयमगणस्थघातुदिकरणरूपः ). 

{8 3 द०्पण्ड द्ण्वाण्ट पदर 

पिङ्ग 77१०५०१९, 

च. ग. = भम् 
प- ~ ~~ भ् 

षवि, = श् 



५८] ~ चत {मलन 
धकव* - द्विवि यहुव र 

ह॒. ना -ग्यम् भिस् 
श्व. „ भ भ्यस् 
षे गस्. ध श 
धः ५ भोस् त नार् 
स. भो , भर ~ ख 

३२ इकारान्तः पिङ्गो दरि शब्दः 
आ. & पठपठ ण 8 एतऽ०, 

भ्र. रिः री हरयः 
सं. दष्टे हेषत हेष्टग्यः 
ष्रि. हरिम् टी रीन 
तू. इष्ण हरिभ्याम् हरिभिः 
च. शस्ये हरिभ्याम् हरिभ्यः 
पे. षेः हरिभ्याम् हरिभ्यः 
त, षः याः टदीणाग् 
स. ती र्यो शेषु 

( दरति पएधरानि दति एरिःपरमेशवरः १, 

एवं -फथि, पवि, रथि, मपि, लिरि, नर्दरि, पुरारि, दि, दर 
गथिप्रतयः शच्याः । 

२३ इकारान्तः भुद्धिङ्गः "सखि! श्ान्दः 
ॐ. ¢ प्रण, 

म. पपा स्यायो सप्पायः 
स्, दस्ण ह पणयी देसणायः 
ष. रायम् सातय रणा 
श्र, सर्ण्या स्िम्दाम् पविः 
ष्य. एफय सलिभ्यागू 149 
पज शददपुः खिदभ्यास् पत्निभिः 
म, पथः शयना शीषार् 
इ, सथा सटा पष्द् 

( पन्यम). 



पुलिङगाः] सुवन्तस्पकौमुदी. {१९1 

३४ दकारान्तः पुँलिद्धः पति, शब्द् 
४. &. पष्प, 

एकव दिवर बटुव० 

भ. पत्तिः पती पतयः 
स. हेषते हेपती हे पतयः 
शि. पत्तिम् पती पतीन् 
सू. प्या प्रतिभ्याम् पतिभिः 
श्य, पर्ये पतिन्याम् पतिभ्यः 
प. पत्युः वतिग्यार् पतिभ्यः 
ष. पद्यः पत्योः पतीनाम् 
स, पव्या षष्योः पतिभ 

( पाति इति एतिः=मतौ ). 

३५ दकारान्तः पुँसे ° भूपति" शाब्दः 
शा. & 210, 

भ, भपतिः भग्ती भूपतयः 
स. हेषेपते हे पती हे शेपसयः 
द्वि. भूपतिम् भूपती भ्पतीन् 
म् भरेपतिना भूपतिभ्याम् भूपतिनिः 
च भूपषय भूषतिभ्याम् शषतिभ्यः 
प. भूपैः सुषत्तिभ्याण् शपतिभ्यः 
च. श्पम्ः भपष्याः भृपतीनाम् 
स. भषतो भूपर्योः श्एतिपु 

(सदः पतिः शूपतिनाजा). 

३६ शफाणन्तः पुटि: निप्यवहयन्वनान्तः * कति" ष्द्ः 
#, णक ८३०१. 

ध्र, कति 
1 कानि 
्ि. शति 
[1 कनिनिः 
श, निष्यः 



ह| 1 - संष्छत- [ अजरन्तीः~ 

ष. कतिभ्यः 
ष. कतीनाम् 
स कतिषु 

५ (कतिनअनिश्चितसद्ववाः }. 

३७ इकारान्तः लिङ्गः बहुवचनान्तः “चि” शच्द्ः 
3 - 

भ. श्रयः 
षि. पीन 
न. निभिः 
न्व. च्निभ्यः 
त, च्निभ्वः 

प. चयाणा्र 
स, चिषु 

(च्र्रः=न्निसद्तषाः ). 

३८ दकारन्तः द्िङ्धः दिवचनान्तः “दि. ब्दः 
1. 0, 

शर. (= 
हि. श्र 
सृ. श्वभ्याम् 
व्य चान्याम् 
प दाभ्यम् 
च. याः 
स. वर्याः 

३९. शकारान्तः पिष्टः “मौ्रोपमि ` शाच्दः 
प्रा. ^ परव्टटण्तकप ल् 'द्टलोमन् 

भ. पमीदनोनिः कीटुताभी सदरम; 
घ, ५ ट 
(4. अदू „ ५ 
शू. भद्डुनानिभ्याम्, 
व, भोदननय ॥] शदुनदिन्यः 



लिङ्गा] सुबन्तरूपकनमुदी. {२१1 

एकत्र द्विव वहुवर 

प. भोडुलोने भ्रौडलनिभ्यास् "उदुरोमेभ्यः 
ध, वौड्लोम्यो- उङ्लोमाना् 
स. भोडलोनी ७ उड्नोनेष 

४० इकारान्तः लिङ्गः "अतिखि " शब्दः 
006 कण 28 पठत फल्वप््रपि कोप 9 कणप्रद 0 फ 

21708 इ९प्राद्ड 98 70 इृष्वप्एषट ९९ 1116 > प्ण, 

भ- व्मतिलिः व्मतिचियो भत्िखयः 
स. रे भतिखे हे» दहे 

धि. [ तिय ॥ (८. 4 
सतिचिम् अत्तिख्ीन् 

तु, भतिलिणा ` भअतिच्िभ्याम् अतिखिभिः 
ष्व, भत्तिख्ये भ भतिचिग्यः 
प, भतिखेः 0 5 # 
ष. ११ छतिल्ियोः कतिख्ीणाम् 
स. भतिघ्ो भतिखिष 
( चियमतिक्रान्तः इति भतिचिः=ढयतिथावि्ौन्दर्यः, घ्रीचेधे षा) 

८4) ०८०६ ८४१,८६ ० ई, 

४१ दकारान्तः पुलि “ चातम्रमी ' चन्दः 
1 & 2४३४-९. 

एष्व द्विर् यदुवर 
भ्र. वातपमीः दातपरम्यी यातप्रम्यः 
स. हेग हे" दे, 
द्वि. वाप्रमीम् १ वामममीत् 
षू, वेतिपरम्या चासयमोभ्याम् दाक्षममीनिः 
प. वासप्रन्य क वातममीन्वः 
प, दत्तित्रम्यः भ १ 

#॥ भ सातयभ्योः दालप्रम्यार् 
स. दाषप्रमी ॥ि दातधमीषु 

( षातपमोनरस्त्रीमूगः). 



{1९1 संस्कत~ [ अनन्ताः- 

४२ ईकायान्तः पुँलिङ्गः धाठुरूपः * वातप्रमौ ' शब्दः 
#, प धणएटोगृ)८ 28 १८ 8 फप०त, 

एकव ० द्विव वहुव० 

अ. वातप्रमीः वातप्रम्यौ दातम्यः 
सेः ५ हे,» हे, 
सद वातप्रम्यः, भ 1 
त. वातप्रस्या वात्तमममीग्याम् वातप्रमीभिः 
ष्य. वात्तप्रम्ये ॐ चातमरमीन्यः 
पं. व(तमम्यः ध ५ 
ष, यात्त्रम्योः चातप्रम्याम् 

सं, यातिप्रन्व चत्तप्रनीपु 

८ वातं प्रमिमोतते इति वातपमीरनञतिशीघ्रगामी ). 

४ हैकारान्तः पुदिह्धः "ययी ' शव्दः 
श, & पठ्, 9110186, 

भर. यीः यस्यी य्यः 
स. ह+ 7) र 

यद्ानि् धि [स्थी | सीन 
पु. य्या य्यीन्यिात्र् ययीनिः 
श्व. यप्ये ययुन्याम् ययुन्यः 
प. य्यः 9 1 
ध. १ यस्याः चम्याम् 
| ययी यथ्योः ययीषु 
ल्य 

{ पाति ऊोकमिति ययीःन्वयत्तिमान् ) 

७४ रकासन्वः पुद्िद्वः "पपी 

भ्रः पपीः 
स. ह+ 

क पषा ६८० 

प्ये कष्य 
नि 7 

{च पपी ५ षषीन् 
६ [पत्यत प्यः 



द्राः} सुवम्तरूपकरौमुदी. {२२ 

पक्व द्विव षटुव० 

कु. पत्या पपीभ्याम् पपीमिः 
च. प्ये ११ प्पीन्यः 
ष. पष्य २ ध 
प. ५ पुष्यो प्यम् 

पपी पपी र. [श ५ 
( पाति ऊीकमिति पपीःसूर्यु. ). 

७५ इकारान्तः पुंिङ्धः ° बहुश्रेयसी ` शब्दः 
+, 016 एवाह पठण &००व फ1१68, 

भ. मटुभ्रयती बहुग्रयष्यौ बहुग्रेयस्यः 
स॒ दि पष्यति दहे दहे» 
द्वि बहन्रयसीष् २ बहृशरेयसीन् 
च॒ धदन्रयस्य धट्च्यतीन्याम् घष्टग्रयतीमि 
च, वहश्रयस्ये ७ धहभ्रेयसीन्यः 
प्र षष्श्रयस्या भ 

ष. ५ बहन्रयस्येः बटुशरेयसीनम् 
प्त, शुभयस्यषय् भ जलुभेयसीषु 

एत्र-प्रियतरेपवी, शदूरानन्दसरस्वती, 

भ्र 
स, 
दि. 
षु, 
य. 
#1 
# 1 

॥:1 

( प्रथः श्रेयप्पः यत्प एः पदटुत्रेपतीरपहुपुभाषः) 

+ पूर्णानन्दमारतीप्र्टतयः, 

४६ दकारान्तः युदिक्नः ‹फुमारी? दाब्दः 
४१, 076 1571192 १० १९४ ००९३८्( णम्यात््, 

कमारी कार्यौ कमाय. 
हे कुमापि हे^ ह 
कृमायेम् ७ क 
कम्य -समारीभ्ययम् सृमारीनिः 
गुमा न -कमारीन्यः 
पृूमार्याः ५ भ 

खगाय माणाम् 
म्) र परघाचरू > ५ पपु 

( कूषारोनिस्एत्ि इति दुमारी=पिवदिष्टः 



{ २४] संस्छत- [ अजन्ता 

४७ दकारान्तः पुँलिङ्गः “मधी ' दण्दः 
श, 4 शाकल, 

एकवण द्विव यटुषन 
भर. प्रधीः भरभ्यी भध्यः 
स. हेप्रधीः >. हे 
हि. प्र्यय् ध | 
त्. भ्रध्या प्रधीभ्यास् भर्थीनिः 
व, प्रध्ये ग) मधीभ्यः 
पे. प्रध्यः ५ ५ 
प >) मध्यो भ्रभ्याष् 
सर भरभ्यि भरधीषु 

(श्रृ ध्यायति हति प्रधीः =सुचिन्तकः ). 

४८ द्रैकारान्तः पुंलिद्धः "उण्नी ' खन्द 
‰. 0९ फा10 ५५1६९ ण्, 

प्र. उतीः चर्यौ द्यः 
से, हे 2; हे 
द्धि, उण््यषू श ] 
श. उष्न्या खद्रीन्याध्र उप्ीभिः 
व. जन्ये ४ उप्रीभ्यः 
पे," उन्यः ७ १ 
वर + उघ्योः उघ््याप्र 
स. प्र्याम् उनीद 

८ उ्यति दति उप्रीः=उर््यनेता ). 

४९. दकारान्तः पुं्ि्नः श्रमणी ' दाच्दः 
आ 0प७ ए110 }८०त5 १ प्णु९, 

श्र, चामनीः पमण्यी परानण्यः 
स, दपामणीः ट ष 
द्र, चापण्धपु ॥ भ 
ग्र. पान्न प्राप्थीन्दाप्र आगवीनः 
न. भागग्य # ॥ परमनीन्पा 
पै, भ्रणगण्य क 



(कः ] ख॒षन्तरूपकै मुद. [ २५-] 

9 द्विव पूष 
९, भ्रामण्यः भामच्योः भामण्याम् 
स॒, प्रामण्याण् 

% भानणीष 
( माम नयति अधिक्रतेति दति प्राम्णीः=मामनायकः ). 

५० ईकारान्तः पुदिश्गः ‹ नी ' पा्द्ञ 
४. 169010६, 

म, भीः नियौ नियः 
सः हेनीः ह हे, 
दविः नियम् नियो नियः 
मृ, निधा मीभ्याम् मीभिः 
च, निये | नीभ्यः 
प, नियः १ 1 
प. नियो" लिवाश्् 
श. निया नीषु 

11 

( नपति इति नीलन्नेता }. 

५९ ईकारन्तः लिङ्गः “ सुधी ' दाब्दर 
#9, 0०९ 9 1४5 ०६ ६००त् ९०1८1. 

भ" सुश्री" गुनिगी शियः 
श. ठै, ह, ह+ 
पट, सुथ्ियभ् शुभ्विदो सुश्रियः 
भू. पुश्य शृश्वीन्याम् सश्वीभिः 
च्य ये ५ शुशरीष्यः 
षे. गुदः क ए 

दए, * शश्िवाः शुच्ियार् 
तर एुथिवि गुश्वीषु 

(कोम भीः स्यः शुभ =पद्शपेः). 

५२ हेनसम्दः पैत्िद्रो "यवि ' शष्द्ः 
४५ 0४९ सत एप्ुञ हर 

श्र, रथीः ष्दर्न्स्षयि यरक्ियः 
ण द ड 



[ अजन्ता [२५ | संस्कत 

एक्व० दिक यहुव° 

द्धि. यवक्कियप्् यवकियौ यवक्रियः 
ह. यवक्रिया यवक्रीभ्याम् ययक्रीभिः, 
न्च. यतक्रिये यवक्रतीन्यास् यथक्रीन्यः 
फ. यवक्रियः २ क 
ष, ~ यवाक्रियोः यवक्रियाप् 
सल, थवक्रियि यवक्री 

( यान् क्रीणाति शति यवक्रीःनयवक्रेता) 

एष-गुणपरी. 

५३ ईकायन्तः पुलिह्ः (छद्धधी ' दानद 
“ #, 0८ ठ कवणाउ ० का6 60178, 

भः शुद्धधीः , श॒द्धधियौ शुद्धधियः 
स. हे १ हे» 
षि. शुद्धधियम् 1] 
त॒. शद्धत्िया छष्दधीभ्याम् ददधीभिः 
श्व, शुद्धधिये ˆ ] एद्यीभ्य. 
पे, शुद्धधियः ५ 
ष. श्ुदधधियोः शुद्धधियाश 
स, शधि शद्धधीषद् 

{श्वद्धा धीः यत्य सः वुद्धपीः=पयिणरमविः)- 

प इंका रास्तः वुलिङ्गः ^परमधी 
9. 0179 श्र 1125 ०८ ६००व् 1प4ला 1९०८९. 

भ्र. वरगपी. परमधियी परगापियः 
स, हे" र, हे 
द्वि. पर्मधियम् १ म) 
नर. पर्मपिया परमधीभ्याम् परमधीनिः 
य. परमाधय ॥ परमभीभ्य 
पं पर्मिय 1 ॥ 
च. परमधियोाः परमभियाम 
सन परमपियि भृगयपीव् 

^ (प्रणा पौः यत्व: पएमभी=उषटएदुषः). 



-वदिश्राः] सुवन्तरूपरौमुदी. {२७1 

५५ इकारन्तः पुद्धड्धः ' दुधाः शब्दः 

+. 096 प्रो0 028 ०८ 8 1पध्ला1ह००९९, 

एक्वर द्विषि यहुव० 

भर. द्धी दुर्धियो वियः 
स. ह+ 3) हे 
चरि. दुर्धियम् म ५ 
न्. दुर्भियर दु्धीभ्याम् द्धिः 
श्वे. दर्धिये दरधन्यिण् दुधीभ्यः 
ष, टर्षियः ज क 
ष. १ दषियोः दर्षिवार् 
खे. दुरयि क दाद 

(दा धीः यस्य सः दर्यी.-कुयुदधिः ). 

५६ ईंकाणन्तः पुंलिङ्गः "दध्िकमी' दाब्दः । 
#, 076 पात् ० ४ श्गएाजप 

म. पभिक्रभीः षच्चरभियो शृधिक्रभियः 
सर है ङ् ष + 
दवि. इृशिकनियम् १ १ 
शू. बृथिकमिया शृथिरमीभ्याम् दधिकमीमिः 
च्य, वृध्रिकरभिय 1 वभिकरभीन्यः 
प. बृधिक्रमिय ष र 
1 शशिरुमियोः वृथिकरमियास् 
स. लृधिक्रभिवि कृथिफभीय् 

( शदिफार् मी- यस्य सः इृयिकमी ) 

९७ ईकाणन्तः वुंलिद्धः “ छुधो * दाच्दः॥ 

९६४. 0व८ धक ह००्वे एएददाहध्वपव्ः छद, 10८९111६९०66 €< 

म. सुधीः सुधियो पिषः 
से. हेन ड » १ 
द्वि शिवस् ग 1) 
मु, मिया शुभीभ्याष् सधीः 
व्व. र्वि ; रम्पीन्यर 
द दुपिथः [ । 



{२1 संस्कत [ नन्ता 
एकवण दिवस यहुष° 

ध. खधिय' सुधियोः सुपियाम्र 
स. सुधियि ५ सुधीषु 

( छोभना धीः यस्य सः सुधीः=द्धिमान.). 
५८ ईकारान्तः पुँलिङ्गः “ससी ` चन्दः 

‰, 006 ९्ञ०णड छ 9 {7{6॥. 

श्र, सखीः सख्यौ सख्यः 
घं. दे, हे» हे 
दै. सख्यद् [1 ज 

तु, सख्या ससीन्याम् सखीभिः 
नल. खमस्य ५ सथ्यीभ्यः 
पं, स्युः 9 1 
ष, सख्युः सख्योः स्याम् 

स्यि 
( सह् सेन वर्तते इति सखः, सखमिच्छतीति सखीः=सच्छिरिचुः ). 

५२ ईकासान्तः पुँदिद्धः शब्द्: 1 > 
#, 000 प९ञ पण 000०९७8, 

थ. सुरी सुग्धयो शख्यः 
सतं दे" देर ॥ 3) 
श्र ससस्य 1 ४ 

श्व. सु्द्या सुखीभ्याम शयीभिः 
च, इय ५ सखीभ्यः 
प, सण्धयुः ४ [1 
त ++ ख्यो शस्या 
स, सुखि १ (६ 

(मुष्ठमिच्छति दति सुनीः=युमेच्छः). 

६० इम यन्तः पिदर ९. सुती" च्वम्द्ः 

प आ. 0८ पपर ८० [५१४९ ‰ 5०५, 
र मुः २ क 
द्वि, भश्यम्द् र | 

धू ष्या गुषीभ्यार् सीमि 



पुच्छा 1 सुवबन्तरूपकौुदी. [२९1 

एकव द्विव यटुव० 
च्य. रुष्य सुतीभ्याम् सुर्ताभ्यः 
१. सुषयः ॥ि १ 
घ १ सव्यः सुध्यान् 
स. सच्यि । सृतीश 

( मुवामेच्छति इति सुतीःचछुतेच्छ" ). 

६१ ्ेकारान्तः पुंलिङ्ः "द्रूनो ' द्राब्दः 
११, 076 8प516प्रऽ ६० €, 

ध॒ द्नीः सम्यो ष्न्य 
स. ६१" हे» 7) 
द्वि रून्यत् % ] 

श॒ न्या षूमीन्याश् ट्नीभिः 
ध॒ दनय १ षट्तीभ्यः 
प, हन्य" १ १ 
द. दन्यः दन्यो" धन्याम् 

स॒ सूग्यि १ पूनीषु 
(टूलमिच्छति इति सूनीन=चिभेच्डुः). 

६२ दंषफारान्तः पुंलिङ्गः ' सामी ' शब्द् 
#, 076 ३01 ०प्ड {०7 ए<ल्ण्प्याठह [त्यय 

म॒ पसामीः साम्वौ काम्यः 
शै. हे^ हे हे 
दि. भाम्यम् [1 भ 
शु क्ाग्वा कामीम्यान् सानीनि 
न्य. भम्ये ( शानीन्य- 
९६" शाम्य ५१ 1 
द च शाम्य साम्याश् 
स. शाभ्वि ४ शामीषु 

(स्षामभिच्छति इतिक्ामी-=हसेष्टा- 9. 

६३ रंपासान्तः पुंलिङ्गः “ पस्नीामी? राव्दः । 
# 026 102६192 {0 वणाः वाद ^यत्व्व् 

च, पनी, वस्नीम्दो कशवीम्य 
सं. हे, हेम त; 



[{ ३० ] सुस्त ~ [ अजन्ताः- 

एष्व ० दिव बषटुवर 
दवि. भ्रस्तीम्यम् प्रस्तीम्यो प्रस्तीम्यः 
तु. परतीन्या भरस्तीमीभ्याम् प्रस्तीमीभिः 
ष्य, प्रस्तीम्ये श मरष्तीमीभ्यः 
पे. भस्तीम्युः श १ 
प. ष प्रस्तीम्योः प्रत्तीम्यास् 
स प्रस्तीम्यि ] भ्रस्तीमीषु 

षि. 

भ. 
:8 
प्रि. 
न्न 
न, 

स. 

(प्रष्तीममिच्छति इत्ति प्रस्तीमी.=यनपदार्धेच्छुः). 

६७ इकारान्तः पुंलिङ्गः “ छयुप्की ̀  शाब्दः 
१. 0०6 एण्सणपऽ {0 एषए८््णाणह 1एवण 0 वा 

द्यष्कीः शष्कियो दाल्कियः 
अ ह+ ४ 

व्वकियम् १ ^ 
शचिक्िया शप्तीभ्याम् शष्कः 
ट ये १ शुष्वरीग्यः 
शुद्कयः १ १ 

। शुच्करियोः चन्न यम् 

शट्फरयि ५ शुष्करीत 
( शप्फमिच्छति इत्ति एुष्फीः=गुप्केच्छुः ). 

६५ ईकारान्तः पुंचिङ्ः ° पकी ' वाव्दः 

१, 006 19प्ुगपहु जह प्णधपप्र्, 

पणीः पकिया परियः 

॥ < ४ १ ॥ षे + 

पियम् | 1] 
प्रद्िया पकीन्यार् पकयीनिः 

पायय ५ पस्यीन्यः 
पकिव. ॐ [प 

५ पदिवयोः पवियाम् 
प्च प्ष्रीष् 

{पमिच्छति दूति पक्षीः=पक्वद्टः ). 



पलः] मुबन्तरूपकौमुदी [६१ 

८5) किरपणड €णवाणट प ड. 

ईह उकारान्त. पुंलिङ्गः “शम्भु ' शब्दः 
# < 806 9 8 ६०. 

एकव ० द्विव बुव 

प्र॒ ष्मम् शाम् शभव 
स॒ हराभो हे हे" 
चि शयु धि सभुग 
छ श्यना सुन्वा दाशभि 
चव, शमये # हामुभ्य 

प॒ ष्ाभोः ५ % 
ष + शभ्वो इाभरनाम् 
स दभो 9 धमषु 

( शम्भवति दति म्म =शिव ). 

एव--गुर, यदु, कुर, तस्-प्रटतय । 

६७ उकासन्तः रुहः °क्रोषु' शव्दः 
# ०४९. 

प क्रा भ्ये कोषार 
छ हैके ॥ ५ 
द्रि कोषटार्म् र कोष 
शु कोशौ-दुना न्तिषटुभ्यार् कोष्नि 
न्ध कष्ट दबे | न्तेषुग्य 

प॒ क्रोष्टु -्टो ५ २ 
ष॒ + ५ क्रोषोम्ष्टो केटनम् 
ख प्रोशरिष्टो १ १ कोड 

(श्रौरति इति प्रीश=जम्युक ) 

(6) उर०णणड ल्ववाणट ० ऊ. 

६८ ऊकारान्त पँद्िङ्गः “हृष ' दण्दः 
शा, ४८०९ ०१० गन्ध 

भ षष् 1 शद 
सं हे, 21 7) 



[३९1] " संस्छत- - [ अजन्ताः~- 

एक्रषण धिवर ^ वबहुव० 

चि- शद् डौ (२ 
ह, दृहा हृभ्याष दाभिः 
चत. दह ४ ह्यः 
प. दृः ज १४ 
घ्, होः टहार 

स. द्वि भ ६) 

( दृः=गन्धवैविशेषः ). ५ 

६९ ऊकारान्तः पुंिङ्गः " मतिचमू ' शब्दः 
श. एाएग०पड 0रज कणप ८६, 

प्र, जह्ति्चमूः अतिचम्बौ अति्वम्बः 
स. दे मतिचमु दहे » हे 
द्वि सत्तिच्यमृम् १ कत्ति्मून् 
सू, अत्तिचम्बा घछतिचमृभ्यास् अत्तिचमूभिः 
ष्व. स्पत्तिषयन्वे छ भमतिचमूभ्यः 
पं. अ्तिष्वम्वा ] ४ 
व. “+ अतिचम्वोः घ्मत्तिष्चमूनाम् 
स. व्मतिष्वम्पास् ध मत्तिष्वभृषु 

( चमूपत्तिकान्तः भतिचमूः=िनातिरयः जनसम्पारदः) 

७० अकारान्तः पुँलिङ्गः “खलपू ' शब्दः 

श, इक, 076 पी10 एप्त 7८§ 08४ मय, 4 वर्धान पला, 

भर. सलपर ग्यलप्यो रखलय्यः 
सं. द, अ) हे 
द्धि. खसलप्वमू १ | 
चू सखलस्वा खतपृभ्याम् ख्कए्मिः 
श्व. एकष्य ५१ यलपु्यः 
पै, सरष्ठः 1 7 १ 
च. ॥ खनप्योः यलष्वामू 
स, सनन्वि ति सल्पूषु 

(खलान् नाति इति सलयू=दु्जनपावनः) मटसेमार्जकी वा). 



नरः] सुबन्तस्मरीसुरी. [3३1] 

७ उकारान्तः पलिद्धः “द शब्दः 
ॐ, ^ 0, 

पवन द्विष० यह्व 

भे, हः की स्वः 

स हे 

हि. ठम् ् वि 
कः लु कुवा लमः 
ष्व, लुते क सभ्यः 

प्, उवः 2 > 

॥ छवो दशम् 
„ छविं क युष 

(नाति इति दू छ्टकः). 

७२ ऊकारान्तः षुंलिक्गः जुं इष्द्ः। 
शा. 0९ तपत प, 

भ. उदः उल्षी उषः 

स्. ह+ दे» हे» 
षि. उह्षम् ४ ५ 
स्. उवा उलुभ्याम् उधूतः 

भ उषे ५ श्ष्भ्यः 
ष, वर्षः पि # 

ष, उष््वः उद्व उद्वम् 

स, रल्वि १ उद्घ 
( उघुनाति शृदयुद् =उच्छेदकः ). 

७३ ऊकारान्तः येंिङ्गः कर् शब्दः । 
आ, 4 23},6६-31.6, 

प्र, करभः कटको कर्परवः 
स हे" दे दे» 
हि. कटश्रवष् भ ५ 

कु. कटशुवा कटष्भ्याम् कर्यूभिः 
च कर्वे ) कटश्भ्य 
भ, कदथुषः धि २ 



{३६1 संसछत- [ अजन्ताः- 

७८ चट्रकाखान्तः रपलिङ्गः “ नण्ठ* इव्दः 

एकव ० 
भ्र. 

सः 
ष्ठि 
त, 
ष्च. 
प~ 

ध. 
स. 

स. 
भि. 
म. 
1 

न्ता 
द्धे नप्तः 

नप्तारम् 
न्ना 
न्ते 
न्तुः 

५ 
मरि 

७९. च्काखान्तः पुंलिद्धः 
आ, ^ हतीधणं ए ९७५. 

खद्ाता 
हि उदातः 

अउदवातार्ग्र 
उमाया 
उरे 

उद्रातुः 
४ 

उशतरि 

शा. 4 एष्डात१०य, 

द्विवि 
न्यौ 
दहे 

नम्मयाम् 

नीः 

( नप्ताल्पौत्रः ). 

उदत्ता 
दे 0 

१ 
उ्द्राहभ्याम् 

१ 
१ 

खडत्रोः 
क 

यहुष० 
नप्तरि 

न तन् नू 
न्तमिः 
नप्तृभ्यः 

५ 
नप्मणाम् 
नम्षु 

“उद्धाच' चष्दः 

चदा 

वमातन् 
चद्ात्भिः 
उम्राङृभ्यः 

२ 
उद्वातरणाम् 
ङाशृषु 

(खट्रायति शति उद्रता=वक्षियनाप्रणः). 

८० घ्टुकाखन्तः यँदिङ्गः "पिच ' शान्धरः 

पिता 
द विशः 
विलण्छ 
पिका 
विभ 

भः. ^ प्ल, 

{वनसे 

हुन् 
॥1 

विनः 
ष 

य 
विष्यः 



गलिद्गाः1 श्ुवन्तल्प ऊौमुदी. { ६० 1 

एकव 9 द्विव यहुव० 
प, पितुः पितृभ्याम् पितुभ्यः 

ध. पितुः पिच्रोः पिनूणामर् 
ख. पित्तदि ध विषु 

८ पात्ति एति पितानतातः ). 

<१ ऋकारान्तः वुँलिङधो "जामाद्' शब्द्ः 
क, 80 10 

प्र॒ जामाता ज्ामातपै जामातरः 
स. हे जामातः दे „, डे ^ 
षवि. जामातरस् ( आमादूम् 
स. जामात्रा जामाह्ग्याश्् जामाटूभिः 
श्य, नामने 9 जामातुभ्यः 
प. जामातुः 1 २ 
प, जामातु" जामानोः जामात्नार् 
स. आामातरि जामातषु 

( जायां मिनाति इति जामाता न्यापत्ति. ) 

<२ ऋका यन्तः पुंलिङ्गो ‹ धराद ` शब्दः 
91, & ए70ला, 

भर. भाता भ्रातरौ श्रातरः 
सं रेभन्त दहे” हे # 
द्ध शरावरम् [ रावन् 
सृ. धवा श्ातृन्याद्रू श्रात्मिः 
्व॒भत्र ॥ भातन्य. 
प. रातु १ २ 
ष. ^ भरातरो. . ज्राणाम् 
स. धानि , चाह 

(विमति चोषत्ति, भाज्ञो घाप्यति ईति वा त्रात्ता=सरोद्रः), 



{३*]1 

#१ 
01 

स 
हि. 
तू. 

त्न. 

ध. 

43३2 वश्यन्न वत 

पम 

षु. 

एकव 

कटवः 
कुवि 

परल 
हेश 
पर्महुवम् 
परमलुवा 
पर्मछवे 
परमतः 

मरुव 

( परण दुनाति इति प्ररमदः=सच्छेधकः ). 

ड 
सस्रत 

द्धिव० 

कुवः 
; 

[ अजन्ताः- 

वहुव ° 

करुम 

कण्श्षु 
८ कटं प्रवति इति कटश्रूः-वुरुढः ). 

७४ ऊअकाशन्तः पिङ्गः "परमद शब्द्; 
ऋ, 076 छपद््रणट एल्]. 

परमलुवी 
हे, 

1 
परमदुभ्याम् 

८ 1] 

० 
परमदुवोः 

१ 

परमहवः 
दे 

५ 
परमनरूभिः 
परमषर्यः 

४ 
परम्पराम् 
परमहूष 

७५ ऊकारान्तः खिद, * स्वभू! द्राच्द्ः 

स्वभूः 
॥ 3) 

. स्वशषमर् 
स्थन 
स्मभुषे 
स्वभुवः 
॥ 
स्वधवि 

° इिना0सोऽण्पद, 

स्वमु 
हे 

४ 
स्वनूभ्यार् 

॥ 
| 

स्वमरयेहः 
॥, 

स्वभुव्ः 

१ 

५ 
स्वक्रेभिः 

स्वकष्भ्यः 
॥ 

स्वाम् 
स्पध 

( स्वेन [ एव ] मवति इति स््भ्रः=स्वयम्भूः ), 

७६ ऊकारान्तः पुठिङ्ः (स्वयग्ड ्ाब्दः 

स्युः 
ष्े५५ 

क, 6 दत, 

स्वयशो 
3, 

स्वधे 

हे 



द्नराः] सुरन्तसूपकौमुदी, [३५ { 

षि. 
त. 
ष्व. 
प. 

ष. 
स. 

भ्र. 
स. 
दि. 
सृ. 
श्च. 
ष. 
ष, 

म. 
स. 
ष 
मू. 
#१ 
प 

॥:0 

एकक०, द्विवि हुव 

स्मयभ॒वम्  स्वरयमुवौ स्वयभुवः 
स्वयमु स्वयनभ्याम् स्व्रयभनिः 

स्वयनुवे ॥। स्वयनमृभ्यः 
स्वयेभव. ५ ५ 
स्वयुषः स्वयभवोः स्यमुश्राम् 

स्वयर्वि ] स्वयरु 

{ स्वयं मवति इति स्वयम्प्=नक्षा ). 

(7) 1रणपणड 6णवषट 0 ऋऋ. 

गुलाफप्9पे०य ३, 

~~ शमौ भस् 
[पौ १ १ 

म् 1 ६ 
पा भ्यातरू भिस 

ष् ॥ न्यत् 
प्त 4 # 

=> भोर नाम् 
द ४ 1 

७७ चटका यन्तः पुँलिद्धः “धाद क्ष्यः 
११. व८ छरट्ण्ध्ण, 

धाता धात्ताते धातारः 

हे धातः हे» ष्ण 
धातारम् ॥ धाठन् 
धाच्रा धापून्याय् धानमि" 
धात्रे 1 यातुन्य 
धातुः १ ४ 

च धाभोः धावृणाण् 

धासरि ॥) धद 

{ इषाति शति चादाय ). 

एवे--प्रोध, वृतु, गन्द, पात, भद्ध, केच इत्यादयः. 



[ 

भ. 
स. 
क्रि 
तु. 
ष्व. 
पै. 
#2 
स. 

भ. 
स^ 
द्वि. 

न्न्. 

घ. 
स. 

भ. 
स. 
षि. 

श्य. 

३६ ] संस्कत [ अजन्ताः- 

७८ ऋकारान्तः पुि्गः " नष्ठ चान्द्ः 
अ, 4 80 व्०्य, 

एकवं० द्विवण वटुष० 

मपा मिस नक्तारः 
हेमपतः दे दे,» 
न्र् ५ नम्तरन्. 
नष्वा नप्त्भ्याम् नप्तनिः 
नन्त १ नप्तृभ्यः 
मप्तुः २ 
५ नप्त्रोः नत्त्रणान् 

मक्तरिं १ नण्ठषु 
( नप्ता=पौत्रः ). $ 

७९. च्छकारान्तः पुंलिङ्गः “उद्वा शव्दः 
१, 4 8व्णातिवा एपं०४६, 

उद्ाता उनरातारो उ्दात्ारः 
हे उदातः ५ हे ^ उदातारशर ॥ उन्रात्न् 
उमरान उदराह्भ्यापर् यद्धातुभिः 
उदात 9 उमात॒भ्यः 
उदातुः ५ ि 

४ उद्रात्रोः उदातृणान् उद्गातरि 9 उत 
(उद्वति इति उद्राता=यक्तिनाक्षणः), 

<० चकारान्तः पुंलिङ्गः "पिच ' शव्दः 
9. ^ [प्न्य 

षिता विततौ पितरः 
दमितः ष» ष» पितस् ५ षिनुन् 
विषा विन्नभ्याम् विद्भिः 
वित्रे ] विष्यः 



वद्र: सुबन्तरूयकौपुदी. { ३४ 1 

एकव० द्विवर षहुव० 
ष, विहः विचृभ्याम पितृभ्यः 

ष, पितु. पिकः पितरम् 
सं. पितरि 9 पिष 

८ पाति इति पिता=तातः ). 

८१ ऋकारान्तः पुंलिङ्गो 'जामाकु राष्द् 
1. &. 80-17-18, 

भ, जामाता ज्ामातरौ जामातरः 
स्. हे जामातः हे ^ हे» 
द्वि. जामातरण भ जामातृन् 
सु, जामात्रा जामादुन्यार् आमाटूमिः 
च. जामते % जामष्न्यः 
प, जामातुः [0 १ 
ध॒ जानातु जानतः आनाकृगान् 
स. जामातरि # जामातपु 

( जायां मिनोति इति जामाता=कन्यापतिः ). 

<२ ऋकारान्तः पुंलिडो ^ घाद * शाब्दः 
1, 4. 0८०६६, 

भ॒ भाता भरातरौ श्रातस 
स॑ देभातः 12) हे» 
द्वि, भावरम् ५ भरान् 
तृ. भाषा भरवुभ्यानर् भरातृभिः 
च॒ भ्रात्रे भ धातभ्य. 
प॑, भ्रा 1] 1 
पर ५ श्राप्रोः „ श्राक्रणाष् 
स. अरानरि भ शातुतु 

(विमति पोषयत्ति, भाहौ घारयति दति षा घ्रात्ार्खहो$रः). 



३८] ˆ _ संस्छत- [ अजन्ताः~ 

एकव. दिवर् वहुव० 
द्वि. मरम # नदौ (५ 
नु. ऋ ~ दभ्यास् मिः 
न्ध. नरि ५ ड तुभ्य 
पै. कः ५ ४ 
ध. + श्रः नृणाम्" नृणाम् 

स, गरि = ५ श 

` ( नान=मनुष्यः ). 

“ (8) ९0०४5 ०णतोु {प क्, ४१ क. 

८४ जद्टकरा रान्तः पुंचिद्धः * कृ ° शब्दः 

9. 4 कप्त कर 

भ. कष्कुः किरी, व्रि, क्रः 
स. रे हि» ४ ~ हे" ^ 
दवि. फिर, टल १ ५ „ कश् 
द. किरा; का कीन्यसि,कृन्याश्र् वौीर्मिःत्रुनिः 
च्च, विकर १ कीम्यः, चुन्यः 
पै. क्िए्कः १ ॥ [ति 
श्व, ^+ + निसः, करोः किम्, काश् 
स, क्रिरिक्रि ५ 1 कीक 

<५ ब्टकारान्तः लिङ्गः *वृ' व 

71 ५ ५०१ 

भर. सीत सिराःश्रौ तिच 
स. द, ), हेन द्ध ५ 
प्र. निस्य, परन् वा निर एत् 

न. निग्रशशना सीन्याद्,ृष्यामू ५ 
0 २ १ भ 
म 2 १ १ 
ष निन्त लिणमभ्राम् 
२ सिरि च , सीद् 



ड्ल ] सुवन्तल्पकौमुदी 18 

<& सकारान्तः पुंलिङ्गः "गगर" शब्द्; 

# 006 द्णणष्ट 

पक्वण द्विव वह्वयः 

भर॒ गमा गमलो गमल- 
स॒ हेगमल् ष, दे „ 
श्रे गमवर भ गध्रन् 

श॒ गमा ग्रभ्यान् ग्नि 
न्व ग्रु क गमुभ्य" 
प. गन् ॥ि ग्भ्य 
द + गो गम्रणाम् 
स+ गमटि १ ग्ण 

( गच्छति इति गमा=गन्ता }. 

< चकारान्तः पुखिञः ^ क ° शष्दः 
४ 0०6 ४४६. 

भ. शका द्यक्ली शाकल 
श्ल हे शक् दे हे" 
द्वि. शकलम् ॥ शकृन् 
सु शक्ना शकग्याग् दाकूुभि" 
च्च षदे १ शङ्कुभ्य 
ष. चाक्रल् 1 1 
1.1 1 श्छ्ो शकृणाम् 
श्व शक्ति १ दाष 

( शन्ति इति शषःयक्त- 9. 

(9) दिण्यष्डर्प्वष्ण्डुग्णर्भ्प्वषो 

<< पकासन्तः पैँलिह्नः ° से ̀ शब्दः 
४ 06 एक्ट प्छ, & 

श. सेः सये सथ, 
श॒ हेसेः हे" ङे» 
दि" सधम [1 ऊ 

शू सवा चभ्यार् वनेः 



{५०१ संस्कृत [ अजन्ता 

एवाव द्विव यहुषर 
श्व, सखये सेभ्यास् तिभ्यः 

प. सेः ॐ भ 
ष. ५ सयोः सयाम् 
स. संयि सेषु च 

(ह्य कप्मेन सट वर्तत द्रति सेः}. 

८९ एकासन्तः ईुिङ्गः “स्ते ' शब्दः 
भ्र, स्पते स्मता स्मृतयः 
सं. र» हे 1) 
1. स्तयम् # १ 
शे, स्पृतया स्प्रतेभ्यास् स्मृतेभिः 
न्व, स्मृत्य % स्मृतेभ्यः 
प्, स्शूतः + भ 
प, १ ष्टृतयोः स्टूतयाश्र् 
स, मृतय २ स्मृतेषु 

प्न 

सि 
द्वि. 

॥ 

(स्मृतः हः फामः वेन तः स्प्तेःन्पकामःन्फामः सः), 

९.० ओकारान्तः ्पुिद्धः "गो * श्वव्दरः 
श. ^ एणी 

मीः भादी पादः 
दे 3) षे 
साम् ` ॥; गाः 
गया गोभ्याम् गोभिः 
गये 1 गोम्यः 
भाः १ गोभ्य 
१ योः गयाम् 
यपि ५ भोपु 

( मच्यति तति गीःषमःभे. 

९१ ोकासन्तः दुिङ्गः “खघ्यो' शाब्दः 
द 13.313.) 

गाः गाकयाव मृष्राद् 
ट, ह ह [1 4 



दिकः ] सुबन्तरूपकोमुदी. {भष} 

एक्व० द्विषव० यहुवण 

सदयाम् खद्यावी स्याः 
तु, सयदा खदयरोभ्यार् सुद्योभिः 
च. सथ्य २ स्योभ्य 
प. सद्यो १ ] 
ष॒ सुद्यदोः सुद्यषाम् 
स. सुद्वि र सदो 

८ ्षेमना यौः यस्मिन् सः पुयी.=पुदिषस ). 

९२ जकारान्तः पुंिज्नः ^ सूष्टतो ' शाब्दः 

भ॒ स्मृतो. स्छतागर स्मृताव, 
सत॒ ह१ हे» हे» 
द्वि स्पृतार् ॥ि स्म्रता 
श॒ स्मृतवरा स्मरृतोभ्यार् स्छरलोनि" 
य स्मृतये श स्यतोभ्य 
ष. स्ततो ११ [प] 
ध १ स्ठतवोः स्ृतवाम् 
ख सतव ^ स्तोष्ट 

पव -सप्योकारन्ता" 1 

(10) दरण्ण्णड ८०१०६ ८ द ४८१ प्न. 

९३ दकारान्तः पलिह: "रे" खाष्दः 
१1, एएटभाध, 

प्र॒ द श्यी गायः 
सं. ह हेग ^ 
ष्ठि. रायम् % न 
मृ सया राभ्या् शामिः 
श्य रथ ५ रभ्य 
प पथः ५ [1 
ध॒ १५ रयाः गयान् 
श. सणि | शयु 

( सनन्पनन् ). न 



[२1 

द, 

तु. 
च्ल, 

भ. 

0 

३ ३५ 8 
#१ 

ऋण 

4३ 

# 

~ संसत [ मजत्ाः- 
२.७ देकासान्तः पुलिङ्ग खरे › शब्दः 

49. 006 प्रकणण्ह पष्ठ एण्णतत, 

एकव द्विव सहु 
खरः सुर्यो सुपयः 
दे) देर हे» 
स्यायम् | र 
खराया सगभ्याम् राभिः 
सराय १ सुराभ्यः 
खरायः क १ 

॥] ~ खसयाः सराय 
खचि | सुराष 

(खष्ुरः य्य सः सुराःछुषनः). 

९८५ ओकारान्तः पुंलिङ्गः "गो ` शाब्दः 
१. गू प्००प. 

ग्दीः ग्लावौ ग्टाशिः 
षे हे ष 
म्ल्ाषम् 2 ध 
म्ला ग्रीम्याम् गरीभिः 

„ ग्छावे छ गर्दा्यः 
ग्लावः 0 + 

५ र्न्मशरोः स्याम् 

म्हादि १ ग्द 
(ग्योः=चन्द्रः). 

दस्यजन्नदुियदर अच्दाः ४ 

ल्ब ^. 121२ गा. 
(2) दलपत पाण दाह ५प भा. 

खी्धिग. 
गलाापणणण, 

¬ द गसू 
क 1) 



खीला] सुचन्तरूपदौमुदी. [*३1] 

एकव ° द्विव० यह्व 

द्वि. भाम् ( भस् 

नर॒ भा भ्याम् भिस् 

च्च. [] भ्यल् 

प यास् १ ॥। 

घ. + बोस् नाम् 

घ, याम् म ह 

अथ अजन्तख्ीलिदरब्द्राः 

९६ आवन्तः खीलिद्गो "रमा ` शब्दः 

^, 6०११९३३ ० पटा, 

स्मा ण्न रमाः 
हेरे हेरे हे रमा. 

रमाम् 1 ५ 

स्मया रमाभ्याम् रमाभिः 

शमायै र रमाभ्यः 

स्माया" २ म 

१ रमयोः रमाणाम् 

रमायाम् ५ मासु 

( रभते फ्रौदति दरिया दति रमानटक्ष्मीः ). 

-एवं-- छामा, मीमा, रामा, वामा, सोमा, नम्बाडा) भम्पााः 

भभ्विका, दादयः शब्दाः 1 

८७ जावन्तः खीलिङ्गः “दुग ' चान्द 
^ 4 ६०११९७७. 

प्र गा शुग बर्ण 

श. हुं 7); दहे, 

हि, वृष्यम् ५ + 
ष॒ शर्गया इृष्णन्यम् श्नानिः 
चव. बमोय 1 दुमर्य 
च. दुर्गापाः % त 



[५५] 

ष, 
सल 

एकव 

ठगो तीया 

ङुयोयागर् 

सेरछत- 

द्विव 
दमयोः 

1 

[ अजन्ताः- 

यहुव० 
दर्गाणा्रू 

इग 
(दुःखेन यम्यते इति दुर्गादेवी ). 

एवम्--अपर्णा, कल्या, राधा, गोदा-प्र्टतयः । 

९.८ सावन्तः खीलिङ्ः सर्दैनामखजक्षकः "खर्वा ' श्वन्दः 
^ 41. 

भ्र. सर्वो सर्व सर्वाः 
सं. दसध ष, ५ 
द्वि" सर्वाम् श् ॥ 
वृ. स्या रग्रीभ्याम् स्वाभिः 
ष्व. सर्वस्यै १ सभ्यः 
पे. ` सर्वस्याः ४ | 
ष्, + सर्वयोः सर्था्ताष् 
स. सर्वश्यार् ४ ~ सर््ासु 

(सर्वा=सम्पूर्णा). 

पर्य--विश्वा, फतण, कत्तमा, एनत, एक्तमा, अन्या, मन्ध" 

सपार दते, त्या, नेमा, समा, तिमा दयादयः । 

९९. सचन्तः खीिद्गः सवैनामसन्फफः "विश्वा? श्तव्दः 
^ ^. 

भ. विन्या धिष्व विष्नाः 
सं. द्यि ह ९ ६१५ 
द्वि. विभ्वान् १ ५ 
श्रृ. व्रिश्रया विष्वान्यागू विम्बानिः 
श. विश्वसे ५ विन्ययः 
पैर (ि्वरन्यः ५ १ 
प, # ५ दिन्पयीः विश्वापाम् 
स. (न्वम्याग् ध विन्य 

( विश्या). 



लीरिन्गाः] सुबन्तरूपवौमुदी. [{ ५ 

१०० माचन्तः ्लीलिद्भः *उत्तरपूव ' शछष्द्ः 
^ प०८४४०-९२७४, 

एकव द्विव बहुवर 
भर. उत्तस्पवी उत्तरपर्व उत्तरपूरवाः 
सं. हे उत्तरपुवं ह+ हेर 
द्धि. उत्तप्पूरषाम् जः 5 कात 
त्. उत्तरपूर्वया उन्तरष्वाभ्याम् उत्तरणूर्वानिं 
नय, उत्तरस्य ] उत्तरपूर्वाभ्यः * उत्तरपवीथे #॥ प 
प, उ्नरपृदस्या › 

“ उत्तरपूर्बाया" य ४ 
१ (क उत्तपपूर्वासाम् 

सर उत्तरद्जयाः { उत्तशपूर्थाणाम् 
उत्तरपूरव्यास् 

ख उत्तस्पूरवायाम् } = उत्प्पर्वासु 

( उत्तरस्या. पूरव॑त्या. च दिशे; भन्तं दिक् उत्तपर्वान्देशानी ). 

१०१ आन्तः सीचिन्गः सर्वनामसञ्ज्ञकः "अन्तरा" शय्् 
^ 4 (फफ ९०, 

भ्र. अन्तरा भन्ते भन्तयः 
स. दे पन्ते टे हे 
रि. गन्तरम् ५ [1 
कु, अन्तर्या छन्हसग्याम् मन्तरानिः 
व, भन्नरस्ये, मन्तसथे 
प. भन्तरस्या , जन्तरायाः »» प 
प. ^ ॥ि इवन्तस्यो डन्नरसाम्, शनम्तराणाम् 
स. घरन्तरश्याम्, भन्तरायार् १, अन्तरस॒ 

( भन्तफनयाद्या, परिदानीया नगरी च) 

॥) लम्तरान्यः 

® नपएिवाचकस्य "मन्त" दन्दस्य च०-शयन्तरये,, पैग-'भग्तराया 
धूर्-णछयन्तपया ०» -भम्हणणाम् )' स ° -*मन्तएयाम् ̀  इति रूदागे मन्दि 
इति बोभ्यम् \ बाध्या, परयानाया इत्यन वेषप्धेये *यन्तरछ्ये  इवेवमादीनि 
मपेपकानि स्यानि पने 



{ ४६ ˆ सकत [अजन्तोः-~ 

९०२ आवन्तः खीलिङ्गः “ द्धितीया › शाब्दः 
^ प्र कणत्णत्. 

छुक्रव० द्धिव० ~ महुवर 

ध. हिया दितीये हितीयाः 
सं. हे ् वि्तीये षि, हे 
द्वि. ह्ितीयास् ११ 1] ॥ 
त॒. दितीयया द्वितीयान्याम् हितीयानिः 
ष्व. हदितीयस्यै, द्वितीयाय ५ द्विलीयान्यः _ 
यै. द्वितीयस्याः, द्वितीयायाः _ #- ५ 
क. ] 2 द्विततीययोः द्वितीयानार्् 
ख. द्विती यस्यास्, द्वितीयायाम् + ` क्वितीय्तु 

` (-दित्तीयानद्विसंख्यापूरणी ). , 

९०३ आचन्तः खीलिङ्गः “तीया द्राव्दः 
^ पष्वणत. 

श्र. तृतीया ` तीये कृतीयाः ` 
सं. दे तृतीये षे २५ 
षि. ततीय ५ 9) 
प्र, स्रृतीयया हेतीयाभ्याम् एतीयाभिः 
श्च, वृतीयम्य, सृतीया ५ सतीयाम्यः 
प. कृतीयस्याः, ृत्तीयायाः ध] 4 
ष. ^ ] दूतीययोः शृतीयानाम् 
तत. टतीवस्यार्, इृतीयायाम् + शसीयासु 

( केतीयाजच्िसंख्यापृरणी ), 

१०९ जावन्तः ख्रीचिद्धः ° मस्व ` शछष्द; 
^ ^ ०८१९7. 

ध. कर्णा स्मम्बं ध्मम्याः 
सं. भम्ब ष्टे (ॐ) 
पि, घम्बराम् श ९ 
शू प्म्ब्या शाम्बाम्याम् धम्यर्धमः 
श्र. एम्ब क अग्मान्यः 
पे, भम्बायाः [1 ॥। 



स्लीलिद् भुबन्तरूयदीुदी [ ५७१ 

एकव द्विव चटुव० 
ष॒ अम्वाया म्यो जन्वानान् 
स॒ अम्गायाम् 1) छम्बासु 

( अम्बान्माता) 

१९५ आयन्त. स्रीलिङ्क. ' अक्ता › छब्द 
^ €.» सूता 815६6५7 9 &००११०७३ 

भर॒ अका बद अक्ता 
स॒ ष्मक हेण देः 
द्वि भक्ताम् भ १ 
त॒ उद्धया लक्धान्याम् लाक्ाभि 
च॒ अक्का ध सक्ताभ्य 
प॒ अक्ताया 
ष॒ ! खद्यो भेष्ानाम् 
स॒ लक्ायाम् भक्तास 

( भक्षान्ज्येष्टा देवी) 

१०६ आवन्त सखीलिङ्ग "भा ' शब्द्. 
^ & एण्पकथय+ ४४९ इपएाल्प© ६०९१८४४ 

भर॒ भला मद मछ 
स॒ मल ; हे, 
पि महाम् १ 
म् अन्या * अलान्याम अद्या 

ष्य भल्याय 1 भव्यभ्य् 
प॒ अद्या १ 
#1 ष्रद्यो अलामाम् 
स अदायार् च भवार 

( महाच्ेवी) 

१०७ आवन्त सरिद "जय" शब्दः 
¢ नव ०६९. 

श जण शर जरषी अर, अरसः 
प॒ हेज हे अरेदेजरसी दे जरा,देजरस 
क्रि जपत्, स्वम् क ध * 



[५८1 सरछत- [ अजन्ताः~ 

एकषर दविर चहु 
त्॒- जस्या, जस्ता राभ्याम् जगरातिः 
श्व. जय, जस्त 9 जराभ्यः 
प. जरायाः, जरसः ङ न 

प. =+ ध जरयोः, जग्सौः जप्णाम्, जरक्ताश्र 
स. जराथाम्, जरद्वि जरयोः, जस्सोः यसु 

८ जीर्यते शरीरमनया दति जरा~जीर्णत्ता ). 

१०८ आवन्तः खीदिङ्गः (नासिका ' दाब्दः 
^. & ०5५९, 

श्र, नात्तिक्रा नासिके नासिकः 

स. हे नासिक्र हे" हे» 
द्वि, नासिकाम् ++ नसः 

धायं नासिक्रा्यार्, { नु्लिकानिः त॒. ना्तिक्या, नसा ॥ भ्याम् नाभिः 

ण्म. नास्तिकायि, नत्त { 9. ० 

पै. नालितायाः, नसः | ् ॥ 
ध. 9» नासिकयोः, नसोः - नप्सक्रानारर्, नप्ताष् 

स. नात्तिरायार्, नसि { ५ नासिका, न", नस्मु 

( नाचिकानयोणा >. 

१०९ आाचन्तः ल्ीलिष्ठः ° निशा" दान्दः 

^ + ५६11४. 

श्र. निष्प निक्त 
स. निदो दे" 
दि निद्राम् १ 

तिशाभ्यान्, 
तू. निक्यारनिंप्रा { नि 

श्व. लिश, नित ॥ ॐ 

प. लिप्तपयाः, न { * 



स्रीटिद्गाः} सुवन्तरूपकौमुदी. [९ 

एकव ० द्विव वटुव 

घ. { निशायाः ॥ नि्योः, { निदानम्, 
निशः नि निशाम् 
नि निशासु, निरस स. निशायास्, निषि | { निरस { 

( निशशा-रात्चिः) 

११० आवन्तः खीलिङ्गः “पृतना* शब्दः 
^ &प उण, 

भ्र. परतन पतने पृतनाः 
स. हेषते [आ हे 
द्वि पृतनाम् क पूत. एतनाः 
चर. एता, एतनया एृडधधाम्, पतनाभ्याम् पृद्धिः, एतनाभिः 
ष्व. पूति, पूतन ध १ पद्यः, पृतनान्यः 
प. पतः, पृतनायाः च ध ९ १ 
ष. ^ पृतनायाः पतो, एतमयोः पृतं, पृतनानामर 
स. एति, एतनायाम् १ ] प्रर्सु, पृतनास् 

( एतना=तेना ). 

१११ आकारान्तः खीटिज्गः "गोपा ' शब्दः 
^ 4 (०7 त्. 

^ 
भ्र. गेपपाः गोपौ भोपाः 
सं. हे„ हेग ^ 
द्वि. मोषाम् क गोपः 
ए. गोषा गोपण्यान् मेपानिः 
व. गावे 1) गोषाग्यः 

प, गोपः श + 
अ, गेपः सोयम् 

स. गोपि च गोपश् 

(माः पाति इति गोपाः). 

एव -पिग्वदा, वयोरा, शद्धप्मा) सोमग-प््तयः 



[५५] संस्छत- { अजन्त्रः- 
(2) एदणपाण€ करणाणड श्यत प ड्, 

११२ इकायान्तः ीलिङ्गः "मति" खब्द्ः} 
^ 7णला९०४ 

एकव ० द्विष पहुवण मर- मततिः मती सत्तयः स. हेमते दे ^ ॥ द्धि. मतिम् ५ मतीः कै मस्या मतिभ्याम् मतिकिः श्व. म्ये, मत्तये ५ मतिभ्यः प^ मत्याः, मतेः ५) ध प. + मत्योः मतीनाम् स, मत्याम्, स्री भ माति ( मन्यते बुध्यते भनया इति मतिःनवुद्धिः ). 
एय-एचि, य॒दि, गति, ति, नाति, रीति, नीति, आनि, राजि- प्रतयः । 

११३ इकारान्तः खीटिङ्धः “ श्रुति ' चाव्द्ः । 
^ व71० एष्वव्ड, 

भ्र, तिः षयुती 
स. श्यते ष 
कि. श्रुतिश् ५ + 
त्रेः स्य॒त्या शुतिन्याम् श्च. सत्यै, शुतये र प. श्त्या मुतेः ध पन ५ १ सष्योर स. पष्याम्, शुत ी 

( श्रते प्ति तिः=पेः 3, 

९९४ प्रकान्तः सीलिद्वः "सुदति" शाब्दः । 
^ व0९ 10४ 

भर. न्य्रणिः स्मृती पनथः प. दश्ट्त १ दे ^ 



खीरिद्गाः] खुवन्तरूपकी पुरी. [५१] 

„ एक्वन द्धिव° महूत 
ददि. स्मतिम् स्षती स्छकीः 
नञ. स्त्या स्छृतिन्यार् स्एतिभिः 
च्य, श्प्रत्ये, स्तय 9 स्एतिभ्यः 

प. स्मृत्याः स्वतः ५ ह 

भ. ५ १ स्मुत्योः स्मसीनाम् 
स स्प््याश्, स्मृतौ ् स्मृति 

( स्सरिपते इति स्मृतिः) 

९१५ दकरयएर्दः खरीष्लिङ्गः पट्यं बहुवचनष्तः ¶ि" शुर 
^ 

प्र तिखः 

स. हे^ 
षि १ ध 
क. तिसृमिः 
ष्व. तिसृभ्यः 
ष. र 
ष तिसैणाम् 
स सृष 

११६ हकासान्तः स्ीलिद्धः "परियन › छाम्द्$। 
^ 0०९ [प.प प्रा९८ &००द् एनयडण्यड, 

प्र, भ्ियनिः प्रियत्री प्रियत्रयः 

स. देप्रियतरे कि» 
द्वि. प्रियतिम् 1 
तु. त्रियन्या प्रियतिन्यार् 
च. प्ियभ्चैच्य् ४ त्रियसिभ्यः 
प, प्रियच्या.-नेः 1 न 

च. «+ + तरियभ्योः {ण 
ख. भियभ्याम्-चो भियत्रिघु 

( मिवा त्रयः पुदषा- यस्थाः स धियाद्रः=पियन्रिपुरया % 

९ “तिम ^ *चतसू " व्यनयोः पठीगक्वयने दीर्घोन भवति। 
र्यदा * हाम्द्वाव्योऽध पर्य सदाय * प्रियतर" दन्दः "माति 

शुाष्ट्वत् | 

१ पद्वीषठदकयेने सयद्रदप् 



[५२] संस्छत- [अजन्ताः- 

११७ इकारान्तः सीलिङ्धः “प्रियचनि" शब्दः 1 
एक्रव० द्विव वहुव 

म, प्रियतिसा पियतिस्नौ प्रियतिलः 
स. हे प्रियतिखः हे प्रियनित्ौ डे पिथतिक्षः 
हि. त्रियतिन्ञम् परियत्तिलै प्रियतिखः 
तू, परियत्तिखा भियत्तिसृभ्याम् प्रियतिसूभिः 
च, प्रियते प्रियतिरभ्यार् प्रियत्तिसग्यः 
प~ प्रियतिस्रः भियतिसनभ्याम् त्रियतिसृग्य- 
ष. प्ियतिसलः भरियात्तसरः प्रियतितूणाम् 
स. भ्रियतिसि त्रियतिखेतः त्रियतिर्ष 

( प्निधाः तिखः यस्याः सा प्रियतिर्ता=प्रियन्निसी ) 

१८ इकारान्तः खीलिङ्गः सवैनामसखञ्ज्ञको नित्य 
दवि्रचनान्तः "द्धिः दाव्द्ः। 

^ ०, 

भ. द 
त. दे 
द्वि ५ 
त॒, द्वाभ्याम् 

चर ५ 
#0 1] 

# दयोः 
स^ % 

(8) एथणोफ्रणत ण्ण सपत्ाण्डु प द. 

हंकारान्तः खीलिङ्गः 
॥१. 1.1 

ध 9 
कम अ ष्म 

सः ६ ४ 
ष्ठ स् 1 द् 
ल, जा भ्याम् भिस् 

ष्व. दे ध ग्य 



खीलिन्गाः] सुबन्तर्पमैमुदी. [५३] 

एकव* द्विविण बहुवर 

व. आस् म्यामू म्यत 

ध. * ब्रोस् मामु 
स, कान् छ स 

११२ ईंवन्तः खीलिङ्गः “भौरी ` छब्द्ः । 
ह ^ 4 ०8०6 ० 3 £०१९९६३. 

भ. मोरी मैय गोप्यः 
से. हे गौरि हे दहे 
हि. मोरीम् भ गो।रीः 
सर. ग्यां भोरीभ्याम् गोदमिः 
व, भोरे ४ गीरीभ्यः 
प. गौर्याः 0 
ष. + गौयां गौरीणाम् 
स. गोप्यम् जः गोरीपु 

( गौरगौरवर्णी, पार्वती ). 

एवं-देवी, कल्याणी, ब्रह्माणी, इन्द्राणी, शर्वाणी, पदानी, 
भश्रानी-प्रतय. ॥ 

१२९० इेवन्तः खीलिन्नः "वाणी ' शब्द्; 1 
^ 8९९०४, 

भ्र, वाणीं द्ाण्यी वाण्य 
स. हेवायि दे +) 
ददि, वाणीम् १ वाणीः 
भरु. षाण्या शाणीभ्याम बाणीमिः 
य. नाण्ये श वागोभ्यः 
प. वाण्याः च 1] 
ध. वाण्योः वाणीनाप्र 
सं. वाण्याम् भ वाणीद् 

(वण्यते शम्दयते इति वाणीर्). 
१२१ दृवन्तः खीटिद्धः ° नदी" दाष्द्ः | 

^ 4 पला, 

श्र. नदी नी मचः 
सं हेन डम ह 



[ भर] संस्छत~ [ यजन्तः 

एकव ष्ट्व वटु 

द. मदीम् नयी नदीः 
त. नदा नदीभ्याम् नरीभिः 
शच्च. मद्य भ नदीभ्यः 

प, नथः ५ ५ 
प. ५ नयोः नदीनाम् , 
स. न्यात् छ नदीषु 

( नदति शब्दं करोति इति नदीन्सरित् ) 

९२२ ईकारन्तः खीलिन्गः (सक्ष शच्दः। 
^ 4 फणी [ष्यात् 

प्र. सीं स्यौ स्यः 
सं. हे ससि हे, दे) 
दि, सखीम् ५ सखीः 
क्र. सप्या ससीन्याम् सखीनिः 
ष्व, लख्य १६ सखीभ्यः 
प. स्याः ५ १ 
च. सयोः सरीर 
प. स्याम् [1] सखीषु 

( ससरीन्वयस्या ). 

एवम्-अत्तिश्वी. 

१२द् इकारान्तः खीलिदः ' रश्मी ` छन्दः | 

^. ^+ ६०११९५४. 

भ्र. म्न्य लदेम्यः 
स. अ) द, 
हिः साम् ५ महेमीः 
रु. रदस्य सद्मीन्यानू सस्मीनिः 

ग, लपने ॥ सरेमीभ्यः 
भ्र ॥ 1 ल्या 

१ भवटदपन0िरमय पपत पथयेकाभमे पिरम 



खरीरिद्रा.] सुयन्तरपौमुदी. [भन 

एरव० द्विव सहुव० 
ध, लक्ष्म्याः लक्ष्म्योः लेष््मीणाप्र 
प. सक्ष्म्याम् ल्कश्मीष 

( डस््यते रेश्व्यविदेन इति रक्ष्मीः } 

एवम्-अवी, हौ, घौ, शर. 

१२४ ईकारान्तः खीलिद्धः ! तरो ' दष्दः। 
^, 4 १०४६, 

प. तरी" तरयो त्यः 
स. हेन्रि हे» षे» 
द्धि, त्सम् ५ तरीः 
तर. तयां तरीभ्याम् तरीभिः 
च. तयै ७ तरीग्यः 
प॒. नयौ ५ ४ 
ष. तयोः वरीगाम् 
तत छम् सर्यीपु 

( तरनि भनया इति तरीः=नीः ) 

१२५ ईकारन्तः खीकिद्धः "तन्त्री ° दाव्दः। 
(^~ ५1१४९, 

भ॒ तन्त्रीः सन्ग्यै सन्यः 
स. देतान्ति हे» + 
द्वि. नन्दम् ५१ तन्वी 
पू. तेन्ञ्या सन्परीन्यार् सन्धीनिः 
च्य, तन्ब्ये ध तन्षीन्यः 
प सन्यः १ क 
प, + सन्नाम 
स. सन्यास न्दी 

र्वी} 

१२द ईंयन्तः खीलिद्धः “खी ' दाष्दः। 
^ 4. ०८९४. 

प्र षी धियौ श्यः 
सर हेषि हेर ह 



[ ५६ ] संस्छ्त- [ अजन्ताः- 
एकन° द्विव यहुवर 

च्वि. खियम्, स्वीम् सीय च्यः, घ्नीः तु. चियाः स््ीभ्याम् स्त्रीभिः श्व. लिये ॥] स्रीभ्यः पै. चियाः ण १ क्ष, > सियो स््वीणाक् स, सियाम् ॥] स्री 
( सयित सद्वीमवत्तः शकरशोणिते य्या सा सी=नारी ) 
१२७ इकारान्तः खाखज्लः "आतिसि श्द्द् | 

+ 4 0९व्प्लाप फ००त्य वणा 
भ. गतिः घछतिच्ियो अिन्तियः सं. हे मतिघे हे, दहे + रि { वबातिस्तरियपर्, 

{ अनिष्ियः " 1 भिम् ४ भनिस्ीः मू- बवत्तिसिया गतिख्िभ्याक् लत्तितिभिः भत्तिच्विभरे | धतिष्िय २ भतिच्चिभ्यः 
॥ गतिगत्रियाः, 
णाति ष % 
{ भवतिचखियोः भतिखीणाप्र 
उनिखिय)। [म् 

{ पतिषौ # भतिखिषु 
( च्िमतिक्रान्ता इति भत्रिधिः=कराषुत्तटो ). 

# 1 

१२८ कासन्तः खीग्ि्नः "थो" शब्दः 
^ 4 ६०५१५. 

भ. शीः श्रिय भ्वियः म. ट, ष, ^ प्रि. [व्यम् [6 ॐ पर. (यदा श्वीन्वाप्र श्रोतः क. न्वित, श्नि ५ श्रीभ्यः 
प, विदाः वियः च +) 



पीटरः सुबन्तस््पश्मनुयी. [ ५५] 

एकार द्र द्टुदन 

धप. प्रियाः, मिवः द्यः नियाम, धनाम्, 

शं. {िपाम्, निवि न श्रीषु 
(श्रवति त्विति श्रीः). 

२२९. दृफासन्तः खीदिद्गः * प्रधी ' दाद्द्ः। 
८ 14, 0९ 00 णु ८८३१ (८लोाट,८०९. 

भ्र. प्रधीः श्रष्यो परभ्यः 
श. दपि ^ (7) 
दि, प्यम् ॥ि १ 
भू. पथ्या पधीभ्याम् यधीनिः 
श. धप धि पीय 
प. प्र्याः ७ ९ 
वर, भ्रप्याः प्रधीनम् 
स. प्रध्याम् ५ प्रपद् 

(१ प्लासी षीय पपौर, > वरषा पो्स्याः माति कापधीः), 

१३० ईंफारान्तः स्रीलिद्गः “ सुधी ' शब्द् 
4 ०५९ ॥५१प६ु ६००५ ॥१८५१९६८१९९, 

प्र, पुधीः गुभिवो शुभिवः 
शै. हे, ^ ह, 
षि. सुचियम् श ५ 
भू. श्पिया गुधीभ्याप्र सुधीनिः 
च. सुधिये, सुपिये 1] सुधीभ्यः 

प, रचियाः, सुधियः १४ 
ष. ++ च सुधियो. धीनाम, गापियाम् 
स, रापियाम् १ रधीष 

(१ सघ षी. सधीः, २ सुपर ध्यायति इति सधौ, ३ पीषस्याः 
सादति वा रुधः). 

१३९१ शकारान्तः खीखिङ्ः “ग्रामणी * शाब्दः । 
^ 0०6 1८त॥ णह 2 २1०६९. 

प्र, प्रामणीः म्रामण्वी १ प्मामण्यः 
स, हेर षेण दे, 



[ ५८] संस्कृत [ अजन्ता 

एकव दविषर वहुव° 
द्वि. म्रामण्यस् भ्रामण्यै भामण्यः 
चृ, अ्रानण्या अमणीभ्यान् श्रामणीनिः 
च. ब्रामण्ये (न मामणोभ्ः 
प. तचामण्यः ) 1 

ध्, प्रामन्योः ग्रामण्याम् 
स. धरामण्याम् भागीष 

( श्राप नयति अधिकति इत्ति श्रमणोः-त्रामप्धिकाष्टिणी ) 

(4) एभपापा7€ वणप ६019 29 उ, ऊ. 

९६२ उकासान्तः खयीचिङ्ः "घे" चष्द् 
4 4 प्ण, 

पर॒ धेयः चेतर धनतः 
स. देधनो हे», हे, 
द्वि धत्त २ येनूः 
त॒. पन्था धेज्ञम्याम् धेसुभिः 

श्य॒येन्वे, धने सेङभ्याम् यत॒भ्यः 
प, धेन्वाचेन्तेः ४ र १ 
ध 0 धेन्वोः धेनूनाम् 

स. येन्वाम्, धनो 1 चनुषु 

( धिनोति प्रीणयति दुग्धादिना इति चेनुम=गीः ). 

एव सषु, गु, यहु-पमथतयः 1 

१३३ उकारान्तः जीलिङ्गः ^ कोष" उाब्दः। 
^ ^ क्ललप्, 

भ. कष्टौ न्तियो प्लो्यः 
स. देक्रीटि दहे हे, 
हि. परेष्मू श क्रोपः 
पर. सीष्पा व्न्ौम्याम् कोशभिः 
व. ब्रोध्ष + ५ कोषीभ्यः 

११" द्यस् परस्प सतम्येकदयनस्य रयन "मार् ' मवति. प्रामण्यामू् ॥ 



खीलिश्राः] सुबन्तरूपकरौमुदी. [ ५५] 

एकव ० द्विव हुव 
प. कोषाः करीग्याम् करोषीम्यः 
कः र क्रोष्षोः कतोष्टाणाम् 
स. ऋ्लेषट्घाष् । ॥ क्रो 

८ क्रोशति इति कोप्री-जम्बुकी ) 

१३४ ऊकारान्तः खीलिद्धः ˆ वधू शब्दः 
^ ^ प. 5 

भर. वधू वध्वौ वभ्वः 
स॒ हेवधर हे, हे 
ष्ठि वधूम् १ वधुः 
तु. बध्वा वधूभ्याम् वधूमिः 

श्च. षवे ध वधभ्यः 
प. वध्वाः ध 
च. वध्वाः वधूनाम् 

स, वभ्वाम् वधरषु 
(वधू जाया). 

१३५ ऊकारान्तः खीलिङ्गः ^ चू" रष्द्ः। 
^ 4 एण, 

भर. मु युषो व 
स. हभूः हेथवो देवः 
द्वि. भवम् षो शव 
म॒ ॒श्चिता भ्याम् श्रूनिः 
च्च, व भुवे पि सभ्यः 
प॒ शवा. खव. 9 ॥ 
ध. १» १ भगोः शर्म, शेवा 
स. भुवाम्, भ्रुवि ॥ . चष 

(भ किः ). 
१३६ अवरसान्लः ख्यलिद्धः "सखपू ` खब्दये 

^ 4 ल्क. 

भर॒ खलपूः“ सलयौ क सलः 
स. दे, डे हे 



[६० 1 संसत [भजता एककव० 
द्विव० 

हुव दि. खलप्वश्् खलष्पौ खलष्वः 
श्र. खलप्वा खलभृन्याश् खलदूमिः 
श. खले 

खलष््यः 
प. खलष्नाः 

# 
चि 

खलम्वोः 
खरुपनाष् 

स, खलव्वाम् र सल्ष्षु ( खान् दुनाति इति लठ(=दर्जनपावनी, मरता वा) पव-इट्, कम्, कारम्, रन्मरू-प्र्तयः। 
१२७ ऊकारान्तः स्नीटिङ्गः चर्पाभू' शाष्दः। 4 1. म, यपर्निः वषभ्वि वषन्विः 

सं. वर्या द, 
५ 

धरि. वर्षाभ्वम् 
५ 

तु. र्पाभ्वा यषश्विभ्याम् वपध्रभिः 
च, व्षभ्धि 

५ 
दपभम्यः 

प. यपाम्बाः 
२ 

५ 
व~ 

याभ्यः वव्चिणाम् 
से, वपभ्विम् 

| 
यपश (वर्णा मधरतति इति वर्ाभू=णटूको ). एवम, वीरमू-पशतयः । 

१३८ ऊकारान्तः खीकिद्धः “पुनर्भू दाब्दः । ^ 01६ गलवप९त्, 
द्विषर 

पटर नर्मय 
एनरन्पः द 
ह प 

शनपभ्यान् -एननमः च 
पशशन्वः 

प. पम्पा ह 



धचत्रा} एुषन्तस्प्रकीमुदी. {६१} 

एकव र द्विवि यहूव० 

ध. पुनर्भ्वां एनर््वोः पुनभुणाम् 
स॒ पृनन्वाम् य अनश 

( पुन मवति इति पुनभ =द्विह्ग) 

१३९. ऊकायन्तः सलिङ्ग, “स्वयम् › शाब्दः 1 
^ 8०1८-५ 8४९४४, 

प्र॒ स्वयमु स्वयभुवो स्वयभुव 
ख दे, डे, हे» 
द्धि स्वयमूवम् त ति 
त॒ सवयभवा स्वयनभ्याम् स्वयभूमि 
च॒ स्वयमु, स्वयभुवै स्वयभभ्य 
प॒ स्वयमु ,स्वयमुवा ति 
घ॒ + + स्वयभ्वो स्वयमूषाप् 
स. स्व्यभुवि, स्वयभृवाम् स्त्रयमूषु 

( स्वय भवति ऽति स्वयम्मू =महामाषा ) 

एव-प्मल्, द्, काणम्, टग्म्रब्दा । 

ध न्द 
(ठ) एलप्ा०106 र०प्७३ धव वण ष्ट 

९७० ऋकारान्तः स्मीलिङ्गः ' स्वद् ° दाब्दः । 
^ & 8186, 

प्र॒ स्वता स्वसाते स्यततार 
स. दहेस्यस हेष हे 
ष्रि स्वसाम् स्वसृ 
मु स्वक्षा स्वस्ग्यास् स्वस॒भि 
व॒ स्वे र स्वसृभ्यः 

प॒ ष्षष् ५ ५ 
ष॒ म्द स्परस्लो स्वृणाम् 

स. स्वसरि ज स्वसृषु , 

( स्ववा=मणिनी) 



{६२ ] संत [ अनन्ताः- 

२४९१ ऋकारान्तः लीर्खिगो "माच ` दन्डः | 
^ & एण्य, 

एकवण द्विष महुव 

भ. मत्त माततत मातरः 
सं, दे मातः हे दहे,” 
षवि. मातरम् मातरौ मादः 
कु. माता मातृभ्याम् माह्नः 
न्ध, मत्रे > मतिभ्यः 
पे. मतुः नि ¢ 

प. मावोः मातणागर् 
स, मातरि ॥ मातृषु 

( मिनोति गमौश्वे इति माता), 

एवे इदित्, ननमन्ट. 

१४२ छटकारान्तः सीचिद्धः "याद्" शब्दः । 
^ पप्य ३ फपल" ५८, 

प. यात यारी यातरः 
र, यान्तः ह, द 

द्वि. यातम्म् याततत यातः 
श" यष साद्य यागु 
य ये न याकर्यः 

पृ याद्वः ४ ४ 
व. याः यागृणाम् 
शृ, यादि ५ दारि 



कीलकः] सुदन्तर्पकषुरी, {६१} 

एकवण द्विष बहु 

द्वि. गस् माव मा 
सु, गवा गेभ्यात्र गोभिः 
च्च, गवे ५ सोम्यः 
प॒ गो. क छ 
च्, », गवोः गवाम् 
स. णवि ] गोषु 

( गच्छति इतिं गो येन }. 

१४४ जका यान्तः खीखिज्ञः “घो ' खब्द्; । 
^ पपर शष, 

भर॒ यौः व्याव यावः 
स॒ हे, हे हे 
वि, दश् ५५ श्रा" 
तृ द्यथा ध्योभ्यान् सोभः 
च॒ द्वे ४ योभ्यः 
ए. दो २ ण 
षृ. „+ श्वः दाम् 
स, वि ध] ध्मोषु 

( शाव्यति चकास्ति इति वी" स्वर्गः ). 

१४५ जौकारान्यः सलिङ्गः “नौ ' शव्दः! 
^ & 1०३।.. 

भ. नोः नावो नावः 
सं हेर दे" हे 
द्धि नावश् ध ] 
तु. भवा नभ्यम् मोरभे. 
च्व, नवि भ मौन्यः 
प, नेव व 1 

द, ^ चम्वोः भरव 
ख. नावि मोपु 

“ (नौ तरः). 
व्यजन्तखीटिद्गशद्वाः ४ 



{^ 1 सस्त [ अजन्ताः- 

(4 ष्च प 

(1) पिद्प्प्लः चरण्णणड दवेषण् अ &वे गा. 

नयपुंसककिग. 
प्रशा ठ८1078. 

एक्व० द्विव० टुवथ 

भ्र. म् ड सनि 
स ~ ४ भ 
षिः स् ५ 9 
च्, इन भ्याम् ५) 
ष्व. य र भ्यस् 

प. पादू धि ध 
ध्. स्य ध्मोस्, नाम् 
से. इ [4 

अथाजन्तनपुंसकलिद्गकाव्दाः ? 
१४६ अकारान्तो न्ुसकलि्धः ' कषान ' दाब्द्ः1 

7. ए४प्रा९त६०. 

भर. नानमर स्तानि स्तानानि 
स. दहेत्तान हे्तनि दे स्तानानि 
श्चि. सानम् नतन पतानानि 
तु, स्लिम न्तानाभ्याम् सानः 
च्व, प्तानाय स्ानन्यिाम् प्तानेभ्यः 
प. प्षानात् ज्तानन्यिाम् स्तनेभ्यः 
प. ानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानाम् 
स. न्ने क्पनयेः श्त 

८ क्षायत्ते जनेन इति प्षानमर=योघः ). 

एवे-धन, षन, सदन, कदन, वद्न, देन, स्पेन, भदत, वत~ 
न्प-पर्तयः. 

१४७ अकारान्तो नपुरकलिङ्ः सर्यनामसज्पकः 
*कतर' दाब्द्ः।. 

ॐ एए0० छत कता ण (० 

ध. { स कते क्ति 



नपुंसकशिद्राः 1 सुबन्तरूपरोमुदी, " { ६५ ] 

एकव० द्धिव° वटुव० 
+ [हे कतरत, = कः स॑, | डे कतर् हे ककर हे कतरायि 

कतरत्, कतर द्वि { कतरद् कतरे कोपि 

त. कतरेण करषराभ्यार् क्तेः 
ष्य. कतर्म कतराभ्याम् कतरभ्यः 
प, कतरस्मात् कतर्याम् कतरेभ्यः 
ष. कतरस्य कतरयोः ~ कतएषाध् 
स. कतरस्मिन् क्ततरयोः कत 

( द्वयोर्मध्ये किम् ईइति=कतरत् ). 

१४८ भकाणन्तो नपुं्कलिज्ञः सर्वनामसञ्क्षकः 

(कतम' दाब्दः 
१. 9 ण क्त), 0 पठण. 

कतमत्, कक्मे कतमानि 
भ्र. क पमे मानि 

त, { हे कतमत्त, द । । | हेकतभव् हे कतमे देकतमानि 

केतमतः नि हि. कलम् तमे कलमा 

तृ. कतमेन कतमभ्याम्रू कतमः 
च. कातमस्मे कतमाभ्यान् कततमेभ्यः 
प, कत्तमस्मात् कतमाभ्यान् कतमन्यः 
द कतमस्य कतमयोः वातमेषाम् 
स. कतमह्मिर् कतमयेः कलशेषु 

( पटना मध्ये किम् इति कतमत् ). 

१४९. अक्ासन्तो नपुखकलिद्धः सर्वनामसन्ककः 
"इतर! शब्दः 1 

१. 0, 

श्र. | [3 इत्ते इतराणि 

स, {द श" हेषषरे हे एतणनि 



[ ६६] संसत [ अजन्ताः~ 

एकवण द्विव बहुव ° 

छ. श इतरे इतसाणि 
नु. इतरेण इततराभ्या् "इतः 
ष्व, इत्तरसमे ईइततरभ्यार् इतरेभ्यः 
पे. दतरस्मात्् इतरभ्याम् श्तयः 

ध इतरस्य इतस्योः इतरेषाम् 

स, इतरस्मित् दतर्ये(ः इतरे 

( इतर्त्~अन्यत् ), 
१५० थकारन्तो नपुंखकलिद्गः सर्वेनमसन्ककः 

“अन्य "न्दः । 
9 40, 

शन्यठ्, घ्नया प. [अन्यद् भन्ये नि 

ष बन्यत्, हे अन्या सै- { हे मन्यव् हे भन्ये हे अन्यानि 

न्यत्, भन्ये छन्यानि दविः} गन्यद् भन्ये सनि 

षटू. भन्येन भ्न्याभ्याम् खान्यः 
श्व. जन्यत्मे ध्यन्यए्याम् ध्न्येन्याः 
पं. गन्यस्मान्् स्यन्याभ्याम. छन्येभ्यः 
च, अन्यस्य छशन्ययोः घ्मन्येषाम् 
स, अन्यस्मिन् प्न्ययोः ्नन्येषु 

& { अन्यत्नदतरत् )* 

१५१ सकाणन्तो नपुसकलिद्ः सर्यनामसञ्क्षकः 
"अन्यतरः शब्दः 1 

2, [भिप्रल्ा ग ८०. 

भ. { अन्यतरत्, 
न्यत्र अन्यतर् शन्यतेरायि 

५, | रे पमज्यतरत्, 
ख" 1 दे चन्यतरद् " हे ्न्यतररे हे ्न्यतए्रगि 

मन्यत. ४ 
#; { मन्यस न्यत्र छन्यचरानि 



नदुतकलिङ्गाः ] सुबन्तशूपकोमुदौ. [९७ ] 

एकव द्विव यटुवर 

तृ, भन्यतप्ण छन्यतरमभ्याम् अन्यतः 
च. अन्यतरस + श्यन्यतराभ्याम् र 
प, प्मन्यतरस्मात् अन्यतराभ्याम् 

ष, अन्यतरस्य ध्न्यतरयोः उगन्यतरेषास् 

स, अन्यतरस्मिन् छन्यतरयोः क्मन्यतरेषु 

( दरगोर्म्ये एकमन्यतरत् ). 

१५य् अकारातो नुंखकलिद्गः “अन्यतम १ दन्दः । 

+. 018 ण फ६ण्, 

ध्र भ्गन्यतमनश्् ध्यन्यतमे कान्यतमानि 

सं. हे भन्यतम हे भन्यतमे हे मन्यतमानि 

ष्व. भन्यतमम् मन्यते हरन्यतमानि 

तमेन कमन्यतमाभ्यार् सन्यतः 

श्य. सन्यतमाय छमन्यतमाभ्याम्  जन्यतमभ्या 

पे. भन्यतमात् छ्न्यतमाभ्याम् न्यतमेग्यः 

ध. भन्यनमस्य छन्यतमयोः ्मन्यतमानाम् 

स, अन्यतमे अन्यतमयोः सन्यतनेषु 

८ बदरन मध्ये एकमन्यतमम् ). 

१५३ अकारान्तो नपुंसकणिद्धः सर्वनामसज्लकः 

"पकतर' शाब्दः । 

^ 00 ० ४०. 

भ्र. एकतर एकतर एकत्तसनि 

सं. शे एकतर हेएकतरे देएकतशणि 

द्धि. पएर्तसम् एकतरे ए्रुतरानि 

श्रु. एकतरेण शएकतणम्याम् एकतरः 

व्य. एक्रतरन्मे एकसराभ्याम् एकतरे्यः 

ष. एकतरस्मात् पए्कमराभन्याम् एकत्य 

च ___ --------------
---- 

१ अस्य सर्वनामस्तञ्ता नास्ति । तमप्यद्ययान्तवात् "डतमच् 

प्रस्ययान्स्त्वामाग्त् 



[ ६८ ] संस्कत [ मजन्ताः~ 

एकव ० द्विव बहुव० ` 
घ. पक्ततरस्य एकतप्योः एकतरेषाम् 
ख, एकरष्मिन् एकत्य एकतरेषु 

८ एकतर=क्रिमप्येकम् } 

१५७ अकारान्तो नपुंसकलिङ्गः * अजर * छब्द्ः 1. 
१, 07९ चला उणपण्ठ, ॥ 

पर, { भजससम्, ` - { भजरसी, { अजरांसि, 
""{ अजरम् अज्रे (0 

> > द दे भजरसी, हे गजरांति, 
स [ईरण 1. 
श्वि, { सजससम्, खजरी, गनपति, 

" { अप्म् भजे अ 
जरसा, जज्रतेः, 

श { जरण ' भूकगभ्यागर् { भजः 
च. स भजसभ्याग् सजरेभ्यः 

` षे { व सजरभ्याम् मजरेभ्यः 
1 णजरसः, पजरपोः, ॥ { जरताम्, 

प. { पंजरत्य अभस्यो कभराणाम् 
अरति, अजरसोः, ` भजे 
स {भथ र्द 

(८ नाति जण यस्य तत् अज्ञरम्-तद्वम् देववुखम् ). 

१५५ भकारन्ते नपुंसकलिद्धः "दद्य † शव्दः ! 
५, वधत [ल्वा ` 

भ. हदयम्. दर्ये षश्यानि 
स, देषटवेय देद्श्ये द दयानि 
दवि. श्यम् ह्यय { ष्दयानि 

सु. 1 दवयेन, ५ { हदयाभ्याम्, । ददुः, 
षदा दरघन् शद्धि 
ददयाय, { ्वयाभ्याम् दरश्येभ्यः 

च दाम् { 4 
व { हह्याल्, { शवयान्याष्, वयेम्यः, 

ष्वः षदवाम् द्धः 



नपखकखिद्राः] सुबन्तरूपकौमुदी. [ ६९} 

एकषम द्वि° वहुषर 
च्, { हदयस्य, { इदययोः, { हदयानास्, 

ˆ 1 दद दशे हश् 
ष्ये, हृदवयोः, श्यः 

न [द { { शु" 
८ दप्ति गद्याति चस्तुयथातय्यम् दाति हदयम् ). 

१५६ मकारान्तौ नपुंखकलिद्गः “उदक शाब्दः 1 
„एथ. 

भ. चद्कम् उदके उदकानि 
पि. उदम हे उदके हे उदकानि 

, उदक ११ उदकानि, द्वि. उदक् उदके स 

ष { उदकेन, { ॥ उद्करै, 
उषूना उरभ्याम् उदनि" 

च, { उद्काय, { उदकाभ्याम्, { उदभ्य 
"1 उषे उष्भ्याम् उद्भ्यः 

ष. { उद्क्रात्, { उदकाभ्याम््) { उद्केभ्यः+ 
उनः उद्भ्याम् उदभ्यः 

जः { उईकस्य, उदक्रयोः { उदकानाम्, 
" 1 उमः उवूनोा- उद्नाम् 

उदक, त क 
+ उदक्योः, उदकेषु, ष कः 

( ठदफमू-जलम् ). 

१५७ अफारान्तो नपुंसकलिङ्गः ˆ मास्य * शाब्दः । 
१ ¶४€ स्प. 

प्र. भास्य् शास्य क्नस्यानि 
शं. हेभाप्य हेष्पास्ये षे भ्यास्यानि 

श्र. भाष्यम् नास्ये ॥ साति, 
{ आश्यन, शास्यान्याणए्, { मास्यः, 
श्ाप्ना अयराभ्यान् अयनिः 
हराश्याव, इदास्वाभ्याम्, { सारयन्य 

#॥: { समापने ल्राखभ्याप् भासभ्यः 



{५1 

पएकवए 
{ अ्पर्यात्, ॥ 

ध्पास्निः 

सस्यस्य; { 
ष { स्नः 

क्षास्ये, 
सर } जानि, { 

प्मासनिं 

सस्त 

द्विवि 
वास्यान्यास्) 
छासभ्याम् 
अआस्ययेः, 
आस्नो 

भास्ययोः, 
आस्नौः 

[ मजन्ताः- 

पटुव० 
{ ष्मास्येन्यः 

व्मादधभ्यः 
॥ आस्यानास्, 
स्ना 

स्माध्येषु, 
जसम 

(अस्यते क्षिप्यतेऽचपप्मिनिति भस्यम्=पुखम् ). 

१५८ अकारान्तो नपुंखकलिङ्कः ' मांस ` शब्दः ! 
१, गगष्ण, 

भर. मालम् मसि मांसानि, 
सं, देमांस हे माते क 

षिः मलम् मासे { ८ 

मतेन, { मांसाभ्याम्, { मांसैः, 
शुः 1 मासा मान््याम् णनः 

मांसाभ्याम्, मांसेभ्यः { मासाय, { 9 { महिम 

मांसात्, मांताभ्यार्+ । मांतिभ्यः, 
| मासः मान्भ्याम् मास्भ्यः 

भासस्य { मासयोः { मासानाम्, 
{ माष मासाम् 
मसि, { मांसखयाः, { मसिषु, 
मात्ति मांोः म्फ 

(मांखम्=पिशितम् ). 

१५९ आकारान्तो नपुंसकयिद्धः ^ शीपा ° शव्दः । 
पलपल. 

प्र. श्रीषम् दे श्रीपाणि 
सं. श्रीपं पिं दि ् रीपाणि 

१ नपुंतकलिद्रे भा ` साप्न्तदान्दारना स्वनि (य ग कदान्तङन्दाः त्रवी 
कम्पाः 1 पया * ीपा ' इत्यस्य स्याने ' श्मीप' इति } एव * वरिम्धवा । इवय 
र्य स्थानि ' द्विव ' इनि, ' पदता ° इत्यपर ' दादु " दृयते । पव शश्र 
भरभ्यम्। 



नपुत्तकाङ्गाः ] सुवन्तरूपकौवुदी. { ५9) 

एकंद० द्विव* बहुव० 

द्वि. श्रीषम् श्प्ीपे श्रीपागि 
त. ग्रीवेण श्ीपाभ्याम् शविः 
च्च. म्मीषाय श्वीपाभ्यास् श्रीपेन्यः 
प. श्वीषाद् ग्पीपषभ्याम् ख्रीदेभ्यः 
घ. श्वीपस्य श्रीपयोः शीपाला 
स. श्रीवे श्रीपयोः श्रीपेषु 

( किय पाति इति श्वोपम्=पनाव्यष् ) 

एवं-गोएा, विश्वपा, शद्धध्मा, प्रतयः । 

(2) मण्ड ८णवाण्ट प द, 

नकुस्कलिद्ध. 
प्राणाप्ञ०य, 

प. ~~ ; द 
स. ^~ ४१ ११ 

दि. क १ 
मु. षा भ्याम् भि 
च्य. ॐ भ्यस् 
पै, प्रम् ह ह 
च, ^ ष्मोत् माम् 

स. श् ५ 1 

१६० दफारान्तो नपुंसकलिङ्कः ‹ वारि" दाब्दः! 
% ६८९८९ 

श्र. वार वारिणी वादीनि 

स. {22 हे वारिनी हे वाणि 
षवि. वारि चारिणी वारीणि 
श, धारिणा वारिभ्याम् वातिनिः 
च. वाण्नि वारिभ्याम् वारिभ्यः 
पै, दारिगः करिभ्यम् वारयः 



[ ५२] सस्छत- [ अजन्ताः- 

एकच दिव° षहुव० 

ष. वारिः वारिणोः वारीणाम् 
स. वारिणि चारिणोः वारिषु 

८ वरयति मरमिति षारिननटम् }. 
१६१ इकारान्त नपुंसकलिङ्गः “जनारदे ' छन्दः । 

‰„ 096 पछ ०० एषण, 

भ, ्मनावि घनादिनी छनादीनि 

त. {& अनादि _ ` हे जनादिनी हे.मनपनि 

ष्ठि, षानारि स्नादिनी खनावीनि 
त, नादिना उनष्देन्याम् अनादिः 

भना पनादिभ्याम् अनादिभ्यः ष्व. { अनादिनि भ्याम् पि 

षे. ॥ श खनादिभ्यास् छानादिन्यः 

नदिः अनादयः 
नः { नादिः { अनादिः सनारानाभर् 

सनाशा, { ष्यनादमोः, “ 
र { मनानि नादिना. णनारिषु 

(गदित भिः य्य तत्त् जनाद्विबदा }. 

१६२२ हकाणन्तो नपुंसकटिद्धः ° दधि ' शाब्दः 1 
9 (ण्ण्टुपाष्द्ह्व् ण्ण, 

श्र, दधि दिनी एषीनि 

स. [दु श् द दधिनी दे पथीन 
श्चि. षधि वाथिनी दधीनि 
त्. वध्र यथिभ्याम बु(यित्मिः 
च्य. द दधिन्यासू एषिभ्यः 
प षः दधिभ्याम् दधिभ्यः 
ष, दघ्नः दघ्रोः बभ्राम् 

धनि = 
श 1 द्थनि कृषाः दधिष ` 

( दवि-धनं दुग्धम् }. 



नपुंसकलिङ्गाः] सुवन्तर्पन्नैमुदी. [५३] 

२६३ इकारान्तो नपुंल किङ्ग; “अतिद्धि ' शब्दः । 
१, कग6 80ण ८१8४ लात, 

एकव ° द्विवि वहुष° 

प्र. अतिद्धि अतिरधिनी खर्तिदधीनि 

हे अतिशये, = 3 
स. { हे अतिदधिं दे भतिरभिनी हे भतिदधीनि 

हि. अतिदधि अतिरधिनी जतिदथीनि 

तु अतिरघ्ना अतिदधिभ्याम् अतिरहाधिनिः 

श्न. अत्िदघ अतिदधिग्याम् अतिदयिभ्यः 
प, पतिद्ध्नः अतिदधिन्याम् अतिदापिभ्यः 

„ अतिद्ध्रः भतिदधोः ` अतिदृघ्म् 

प ॥ भिव अतिदध्नाः भतिदिष् 

( दधि अतिक्रान्तमिति अतिदयि = दधितोऽप्यम्यम् ). 

९६७ इकारान्तो नयुलकलिङ्गः ^ अस्थि" शब्दः 1 

१, & ०९, 

मर. अस्थि स्थिती स्ल्पीनि 
~ {हे अस्य => अरि द 
सं. ॥ हे अत्थि हे अध्थिनी हे अस्यीनि 

षे. भ्थि श्मस्थिनी हरस्यीनि 

मू. णस्प्रा ह्मस्थिन्याम् छलत्यिनिः 

श्व, घास्य अस्थिन्याम् स्पह्वन्यः 

प. अष्प्रः आस्थिभ्याम् छस्थिभ्य. 

ध. सश्र घ्मस्प्रोः कयस्प्रामर 

अस्थि, ् रि 
स, ॥ आस्यति छध्थ्रो. भष्यिष 

( अस्य = कीकसम्). 

१६५ इकारान्तो नुंसकलिद्धः ' सक्थ ' शाब्दः 
च, ^ धह. 

भ. सक्रिय स्थिनी सक्थीनि 

स. {दस दे सदनी दे सक्यीति 
हे सक्थि 
॥ 



{७४ सस्छत- [ अजन्ता 

एक्च० द्विव महुवर 

वि. सक्थि सस््थिनी सक्थीनि 
चर, सकरा सक्विथन्यार् सक्िथिभिः 
न्वे, सच सक््थिन्याम् सक्तिवभ्यः 
प, सक्च सच््थिभ्यामर सक््पिभ्यः 
स. सवध्षः सक्श्रोः सकाम 

सक्रिभरः च स. { सद्यलि सक्भ्रोः सक्िथिषु 

(सक्थि = उरः). 

१६ इकाखन्तो नपुंसकलिङ्गः “द्ि' शष्द्; । 
2. 4 ९. 

भ. अक्षि भक्षिणी भक्षीनि 
ष्मक्षि कि अशम 

स. { हे अषि हे अक्षिणी हे अक्षीणि 

, चि. अक्षि सक्षिणी भक्षीणि 
त॒. धक्णा घक्षिभ्याम् अक्षिभिः 
न्ये, काणे मद्तिम्यामर मक्षिम्य. 
प. अक्णः अक्षिभ्याम् अक्षिभ्यः 
ष. मकः भक्ष्णोः अक्ष्णा 

स. { भः अक्नोः अक्षिषु 

( अक्ष्णोति व्याप्रोति पद्यीनिनि अक्षि =ने्रम् ). 

१६७ द्ैकारान्तो नपुंसक लिङ्कः ^खुधी ` शब्दः 1 
4, 06 पषण ६०० 1 पपलाह, 

प. ५ खथिनी छधीनि 

न हे सथिनी हे स॒धीनि 
द्र व सधिनी सुधीनि 

ख(धनाः, चिभ्या =, न्. { विः इधिन्या् सुषिः 

\ ‹ श्रीपा ' इन्दस्थधिप्ाणिद्रश््य ] 



नु्कलिदा. ] सुबन्तरूपरैमुरी. [५५] 

० द्वि बह्व 

च { शिन -सषिभ्याम् सुग्धेग्यः 

#1 { सुिन + स॒पपेभ्याश् सधिन्यः 
ष. { सुाधिनःः { सुधिनोः, सुधीनार्, 

खपियः खथियोः सुधियाम् 
सु{यनिः सधना, व 

न { सुपिधि { सुधियोः सुषिषु 
( ष पौरस्य तद्र एषि =वृद्धि्द ). 

१६८ इंकासान्तो नपुंसकलिङ्गः “प्रधी ' शब्दः 
१, 0०९ ४६ &१८४४ 10दनो&९प९९, 

भ्र, प्रथि भ्रसिनी प्रधीनि 

स [द हे्रथिनी देपधीनि 
रि. प्रधि परथिनी भ्धीनि 

सु. {मतिना भधिन्याम्् अधिभिः 

2 { मथिन, प्रपिभ्याम् पराधेभ्यः 

प, { क भधिन्याम् मपिभ्यः 
च, ॥ रथिन, प्रधिनोः, प्रधीना्, 

" ‹रध्य भभ्यो- भ्रष्याम् 

नद शद न्ड 
( प्रष््ट ध्यति रति प्रपि = पुष्यत्). 

एवं-यवी. 

१६० उकारान्तो नपुंसकलिङ्गो ^ मधु ' ्वन्दरः 1 
१, प्िण््छ, ५1०९. 

श्र. मधू मष्नी मधूनि 

स. १ (^ हे मधनी हेमभूनि 



एवं-मतु, घु, टघु, गुद, पह, ध्रु, वितु, 

१७० उकासान्तो नपुंलकलिद्धः (अम्बु ' शब्दः 
2, 8६५, 

भ्र, मम्ब 
„ (दे खम्बो, 
7 { ट भ्डु" 

स, गन्डनि 

संच्छ्त- 

द्विष 
मधुनी 
सद्भ्यस् 
मधभ्याम् 
भधन्याम् 

[ अजन्ताः- 

वहुष० 

मधूनि 
मनिः 
मधुभ्यः 

मष्भ्यः 

मधूनाम 

मदुन्ष 

( मघु = मक्रन्धः, मय्, कीद्रर् ). 

षाम्युनी 

हे भम्डनी 

खाम्डनी 
वाम्डूभ्याग् 
णम्डन्याम् 
खन्टभ्याम् 
साम्न 

म्यो 

छाम्टूनि 

हे णम्ट्रनि 
छाम्बुनि 
छाम्नुभिः 
घग्युभ्यः 
पम्बभ्यः 

अन्बूनाष् 

षम्दुद् 

( मस्यति गच्छति दवि अम्य = जट). 

१७१ उकारान्वो नचुंखकफटिक़्ः "पीलु ' शाब्दः 1 

प. पीट 
-, [# पद्, 
॥ 1 पर 
प्रि. पन् 
म् पीदूमा 
# पी 
ध दीक्नः 

१. ^ दपा. 

पीदनी 

ह पीनौ 

पीटनी 
पीदा 
पीदा 
पनुन्यास् परुश 



नदुंसकलिद्गाः ] सुबन्तरूपकरमुदी. [७५] 
एक्व० द्विव वह्वर 

घ मीलन पील्नोः पीलूनशर 
स. षीटुनि पीट्नोः पील 

( पीड = षीटदश्षफटम् ). 
एव--रेदु. 

१७२ उकाणन्तो नपुंखकलिद्नः ‹ साजु › त्वद 
१, 4 हप्र ४, 

भ्र. सु सातुनी सातनि 
त."{हे सानो, = न ~ 1 हेसानु दे सानुनी है सात्नि 

द्वि. साहु सष्टुनी ^ 
नर । सानुना, { सानुनग्धार्, { सामभिः, 

स्ना श्नूभ्याम् सनम 

सातुने, सानुभ्यापर तुभ्य" 
म { सद (4 
व. { सान्न { सानुभ्याष्, सातुभ्यः, 

स्तनः स्न॒न्याम् स्तभ्यः 
सानन सानुनोः, सानूनाम्, 

प [स्ननं. 1 स्नुना, { श्नूनाम् 
ख { सानुनि, { सानृनो, { सतु 

स्नान स्सुनो स्म 

( सानु = पवररिखषम् ). 

१७२३ उकारान्त नपुंसकलिङ्गः ^परियनोषठु' शाब्दः 1 
#<1 

# 4 ८४ 12689. 
म, भ्रिवकोषु प्रियकोष्नी पिवनूने 

स^ [दते ह वियकोदुनी = ियक्दनि 
ष (यक वियकदनी वियको्ने 
श { (मौ तरिवन्तदु्यम् प्रियकोदुतिः 



संस्कत 

द्विवर 

प्रियक्तोड्भ्याम् 

त्रियकरोद्ुभ्याम् 

प्रियक्रोष्टुनोः, 

परियकोषोः, 
प्रियकः 

[ अजन्ताः- 

बहुवण 

पियक्रोषटुभ्यः 

व्रियक्रोषटम्यः 

(परियाः करोष्टरः स्य तत प्रिधक्रौट = प्रिथजम्बू कष् ). 

१७० उकाशणन्तो नपुंसकलिङ्गः ‹ खद ' शब्दः । 

[७८] 

एकर्व० 

पियकषटु, 
च. + प्रियकर द, 

मरियक्रीटवे 

4. | ध 

५ 

मि्यतोष्टनि, 
क्ष, 1 प्रियकरो, 

प्रियक्तोटी 

भर, सुषु 

त £ 

= 

ध § [न 
1८ “= (4५ + ५५२ 

4 (५. 21 ; 

सन्नि, 
५ ॥ ग्रस 

+ 00 फो10 ०४७ फन, 

८ & ८ © =+ 

= 

) त 4 1 

( शष्ठ युतानि इति सुदु = गुच्छेदक खम् ). 



नपुप्रकरित्राः ] छुवन्तर्परीमुरौ. [५९] 

२७५ ऋकारान्तो नपुंसकलिद्भः “धात् ' शब्द्; । 
४, 006 प्र इष, 

एषण द्विव पटूष० 
भ. धाघर = धात्गी धाठमि 

स [ष व दे भाट्णी हे धाट्णि 
द्वि धाह धाठणी धालभे 
ष ॥ भाणः धातूग्याम् याहानेः 

च्च. { ए धातुभ्याम् धातृभ्यः 

प [म धाह्भ्या् धाहभ्यः 

[दहु [द ण 
सदिः [दद ष्ण 

(दषाति इति घा ~ पारक्म्). 

एष~मनत, ध्वा, गन्द, षक्त, धो, प्रात, इयाद्य । 

१७६ काखन्तो नपुंसकटिद्ः शक्षाठ ' ब्दः 1 
आ, 0०8 एर0 ण०ड, 

भ्र, नू ज्तातृणी साप्त 

स. [द दे माकी हेमाहणि 
द्वि, साधर क्तात्रणी स्ातृनि 

युः साह्यम् समः 
साह्न, श 
{ ज्ञा ्तातृभ्यार् शास्य 

(= भ भ्यः 
५, कणप, [श श सगृ 2 , १ श्च सानुः 



{८० ] सरत [ अजन्ताः~ 

एकव द्विवि चहुव० 

ज्ञायि, स्ञातृणोः 
४ { ज्ातेरि { कानः चाहड 

( जानाति एति कषात् = ज्ञानि ). 

एवं-वेचु 

९७७ च्टृकासन्तो नपुंखकलिङ्गः "कठ ̀  शाब्दः 
‰, 06 शौ० १०८९३. 

भर. कत कर्णी कर्य 
स । ४ + हेकरषी हेक्रधि 
द्वि करत करतून करणि 

करुणा, ॥ 
क्- [ का" वद्या करः 

काते, ८ न्य. { जु ध वनृभ्वः 
तृण क 11 { 0 + करृभ्यः 

ष यतणाम् 

करणि, = 

फर्तरि कलय 

(करोति ति क्त् = कारफम् ). 

एव-मभू, व 
९७८ मोफारान्तो* नपसकषटिङ्गः “शचो' दाब्दः 1 

ध 7. 4 पि? वेषु. 

प्र, पशु “= भरद परान 
श्धथ, च हे भाम 
{ ट्री देप्रष्नी ह भूति 

परि. मष् पनी भ्न 

१ "म्भीव' द््दपटिनरटरष्द 



नपू्तकलिद्गाः ] सुबन्तर्पकौपुदी. ` [८१1 

एव० द्वि वहु्र° 

चृ. श्रना भदभ्यान् भद्युभिः 
श्च, भ्रद्यने* मदभ्यास् प्रयम्य 
प. पदयुनः प्रदयुभ्याम् भद्यन्यः 
प. पष्यनः मद्युनोः प्रह्यनाम् 

स, प्रद्नि भदय॒नोः प्रद 

( प्रहृ यौः यतम् तवे प्रयु = निरभ्रं दिनम् ). 

एपरे-सुयो, धिमरयो, 

९७९ येका सन्तो नपुंखकलिद्धः ' प्ररे, शब्दः । 
१. ४ ९भुध्फ, 

म, प्ररि प्ररिणी प्ररीणि 

{९ दे रसन देभवणि 
वि. प्ररि भरिणी धरीणि 
मृ प्ररिणा प्रणभ्याम् प्रणमिः 
श्य, प्ररिणि परभ्याम् प्रणन्यः 

प, प्ररिणः प्ररन्याम् प्रराभ्यः 

प. भ्ण परिणोः [शण 
स. प्रणि परिणोः भणसु 

( प्रषटटः राः घने यस्मिन् तत् परि = घनाद्यम् ), 

१८० भौकाणन्तो नपुंखफटिद्धः ‹ खुनी ̀  दाब्दः । 
१ एदा 0 फ (ला 3 9 2०० शण 

भ. शुत श्छनी श्नि 
स. { ड् ध्व हेरत्नी दे सुरन 

हि. श्व शनी सनि 
क श्ना न्याम श्नमि 
कम शमन्वान् सुनयः 

* अधर "पपत १ "दरो" हदारोनेपेवद् सयति वु मवरिति, दृ धपृचर 

"ददे, से, धौ इतन नयनस्डद्यु दष्देदु बोध्य् ई 



[ <२1 ससरत [ दर्वाः 

एकवे० -द्धिव महुव० 

पै. उद्नः खजन्याम् स्खुभ्यः 
प, स॒नुनः सन्नो; सुखनाम 
स. सनि सल्नोः ९ सनु 

८ ओोमना नैः यस्मिन् तत्त. घुनु = जम् ). 

एवं-पन्टु. 

शत्यजन्तनद्तकचित्राशन्दाः । 

4.1२ ज. 
(2) 0००६०४१०६९} 1०७९8. 

पुटिद्गः "१ खीकिङ्ग 
गपापप्ेणा8, 

प्र. स् णौ णम् 
सं +» ॥ % 
ष्ठि. छश १ प 
प, भा भ्या भिर् 
श्च. ५ न्य् 
प. छ १ ५ 

प. + शोप ष्याम् 

स. ई १ ५1 
नपुंसकर्िग, 

ध, -~ ( ष् 
श. नि 

| 1 १ 



पुखि्रा" 1 सुषन्तक्पदीषदी. {< 1 

एक्व० द्धि वह््र 
डे लिट, त स, ॥ ष चि हे लिहि हे लिहः 

8. लिहम् लिदी लिदिः 
फु लिहा लिड्भ्याम् लिद्धिः 

च. किरि लिड्भ्याम् लिङ्भ्य. 
प, तिर. लिड्भ्याम् चिङ्भ्यः 

प. लि लिहः चिम् 

स, लिदि लिङो, र 
(ठेडि भष्वादवति इतिन्चिद्). 

एवं-मधुखिदू, दाचि, पर्टतयः । 

९८२ एकान्तः दुलिङ्गौ ^ दुह् ! ऋष्द्ः 1 
1४, पपष्ठण्डु, 

म वके डद 
प. [३ हेही देहः 
वि इद् शु इदः 
श ददा शृष्भ्याम्् धग्मिः 

ष॒ दुद् श्या श्यः 
पं, एः शग्भ्याण ग्भ्य, 

प, दृष इकोः उदाम् 
ण. दुहोः श्त 

(दोग्पि एतेर्). 
पवे-गोश्द्ः 

१८६ कासन्तः पुलि "दुद शब्दः 1 
म ०५५०६, 

भकु, णर दे ++ 
भश ॐ = 



{४ 1 1 देस्छत- {[ इटन्ताः~ 

एकव, द्विव. वहुव. 

4. { रधक, दशः [वा । वि स { हेतुद! हेष हेदो दे 
हि. दुह द्रौ द्रहः 

र श्वग्भ्याम् धग्भिः, 
छ इर 1 {ब 

> श्ुग्भ्याम्, धुर्यः 

0 धद्छ्याश् 1 ड्भ्य 
ं शुग्या, धुग्भ्यः, 
4 [इड [अः 
ध. द्वः दोः हाम् 

ठ धः 
सल. दि दुः { सरस्छ, 

४ शेष 
( परोग्वि इति =, धु ). 

१८५ दकारान्तः धुँिङ्गो ' सुद् ' शाब्दः । 
क कभण््ण्टु. 

श ङ्द दः 
श देह देख 
दि. खे अवुः 

गुगभ्यास्, मृम्िः, 
ष ॥ मुड्भ्याम् ॥ यदिः 

मुरभ्याम्, सुरभ्यः, 

क 1 ख्यर् { तट्यः 
| सुग्भ्याम्ः मुगभ्यः, पै. खटः (11 द्य; 

व खः सदा 
हि मुभ स्, मुदि रुषाः ठस, 

ग्ट्रू 

-( य॒षमति इति =, यद् ) 



पृषिद्ाः) सुवन्तसूपकौयुदी. { <५ ] 

१८५ दकारान्तः पुँलिङ्धः शब्द्; । 
0९ एथुन्छण् 

एकव द्विवि बहुव° 

भ. { य स्रौ स्वुदः 

स. [कप ष्ठते देस्त्द 
रि सुह, स्तुहो र्तुः “ 

स्तुरभ्याम्, स्मुग्निः द. स्वा दुद [द 
क्र स्नग्भ्यः, 

५ सुद 14 [स्यः 
तुदः 0 १८ 

ष र स्नुरोः स्वान् 
स, ज 1) + 

स्तदु 
८ स्ुश्वति उग्विरति इति स्तृ, स्नुट्--उदानवागृद्भिएणकतौ >. 

१८६ दकारन्तः लिह्न : “ चिद रब्द ; । 
91, एह, 

श्र । शिन श लिहो सनि" 

हे दिनक, हि ह ल्मि्ः 
ह { हे स्ट हे लिलो नि 
हि. लिनिदम. ल्लिदी प 

(8) 
सूर स्निदा { स्निङ्भ्यामं र { टिनद्िः 

2 स्निमन्य-, 
श्व, स्वदि { 1 ल्ल्य 

प, स्निदः { { छ 
द्. पिह लिनः लिहाम् 



[4 “~ सस्त ` \ [दल्न्ता~ 

एकव ° द्विव वहुय० 

र श सिनः 
सत. स्तिनिहि * चलनः स्निद्ल्सु, 

स्तिरः 

( सन्ति भीणाति दति सिक, लिनटूमित्रम् ). 

२८७ हकासान्व  वँद्िद्धौ " विभ्बवाद्" शब्द : 1 
श, १6 इप्रञमंप७न 016 पपाप्था6९. 

भर. चिश्वक्र्ःड विश्ववाहौ विस्ववादः 
सं. हे विग्ववाटू दे विश्वाह हे विश्वाः 
छे. विन्बवादम् विन्दवादै चिग्डीहः 
शर. विष्परहा विश्ववाड्भ्याम् विश्ववाड्भिः 
न्व. विश्वो १ विश्ववाड्भ्यः 
प. वविम्वीहः श ॥ 
घ. विष्वीकश्ः विश्वीटाम् 

हि विभ्ववादररत्, 
स. विष्धौः 1] विश्ववाट्" 

( विश्वं वहति इति विश्ववगट्-षिश्वम्मरः ). 

एष-प्रवाद् 

१८८ द्कासान्तः पुलिद्धः " अनड्न्न ' दाब्दः { 
१. ¢ ०३, 

पर. प्मनदान् अनदारौ अनलः 
स. देगनदुन् दे अनद्धा हे भनड्ादः 
द्द, अनड््दशर मन्दा सनः 
ह्. उनदुदा आनङ्डयाम्. अनदः 

ष" जन्त | ऋनदुद्षः 
प. णनडहः ५ ध 
प. गनड्दोः अनदुदयम् 
स. भनेदुषि पि अनदस्षु 

(भन: शकट बदति {तति अनड्नू-दपमः }). 

१८९ द कारान्तः पु्िद्रः "तय साह › श्राभ्च्ः। 
५ ‰ 25706 0 {४३४ 

{ यगष्पाट्, ॐ 
{ संपाद खख पपक्ताग्, | 



दलिद्वा 1 सुयन्तरूपन्नैम्री. {८७} 

एकव. द्वि पटु. 

स॒ ह सृषाट्डइ दहेतणसारी हेतुरासाहः 
द्वि. लुणसाहम् तुरासाहौ सुएसादेः , 
नै- सरासादा तुराषाड्भ्याम् वुणयाङ्धिः 

व. तणसहे धि तुराषाडेभ्य 
व. सयसादे, ॥ि १ 
#1 नि उरासाहोः हरासदिम् 

१ => तुराषाद्स्सु, स. तपरा ति दुसपार 

( तुप्वेगे सदत शति तुरपाट्-इ्दः ). 

१९० हकारान्तः पुंलिङ्गः “ खुषिव् ' र्दः । 
४. 4 वेश शक. 

म॒ सदि सदिः 
स॒ दे सुचः हे सरिद दे सार. 
४. सदिवम् सदि सुदिवः 
त॒ सुदिवा सुदभ्याम् सद्युभि. ˆ 
च. सुदि ध स्दुभ्यः 
प. दिवः १ १ 
च्. ५ इदिवोः सारिषाम् 
स, सदेषि ५ सुदयुषु 

( क्लोमना वौ" यस्मिन् घ. खुधौ =निरधो पिव }. 

१९९ रेफान्तः यँलिङ्ः “ चतुर् ” शब्दः बहुवचनान्तः 1 

तथैव "पस्मचतुर्' खन्द: 1 
ॐ हणप. 

“चतुर् "पष्मचनुर्" 

युव बह्व 
प्र. च्वष्डार परमचलारः 
स. हे चस्वार हे प्मचस्वारः 
द्धि श्तु परमचतुर 
त् चतुर्भि. प्ररमथदु् 



[<< 1 संस्कत [ दटन्ताः- 

हुव बहूवर 

च. चतुभ्यैः प्रमवठुर्यः 

प. श्वनुष्णीम् परमचतुष्नाम् 
स. ष्व परमत 

१९२ रेफान्तः यलिङ्गः प्रियचवुर्' शब्दः 1 
श. 008 क0० 111८5 पा, 

एकद० द्विव अहुव 

श्र, प्रियचत्वराः प्रिय्वस्वारौ पि्य्वस्वारः 
सं. हें पियचस्वः दे प्रिय्ल्वारौ हे प्रियभस्वारः 
दि. मरियचस्वारणर् मियचस्वाद त्रियषतुरः 
चू, प्रियचनुश भियव्वतुन्याम् नियधतुरभिः 
"व. त्रियचतुरे ५ पियघह्भ्यैः 
षे, अियचतुरः ५ १ 
ष. २ पियचतुचेः परियचतुरश् 
स, त्रियसतुरि ( परियचवषु 

( पियाध्चत्यारःपस्य सःत्रिपचत्वाः=प्रिषवतुःंस्यः ). 

१९३ रकारान्तः पुंलिङ्गः“ कमल् › इाव्व्ः । 
प्र, ह्ण ण क्रत्भोता णः 9 [ण्ड 

श्र. षम् कमटी फपल 
सं. हे कमल् हे कमल ड कमलः 
द्वि. पमनम ननो कमलः 
मु, कामन्द क्म्या फामाल्मः 
चप. फमल ४ कमष्भ्यः 
प, कमदः द ५ 

चः १ मनोः कमन्यम् 
पत, फमनि ५ कम्य 

( कम, फमल वा भाच्छे शूद्रे वा मे स्याद् एति इति फमट्= 
कमटेच्टुः 3. 



युताः सुदन्तस्पौमुदी. {८९} 

१९.४ मकारान्तः पंलिद्धः ' शरदाम, शब्दः । 
+ (भृष्छन 

एक्व० द्विविम बहूव 

भ. भरसान् प्रघातो पद्याः 
स. देप्रशराय् हे भानो ठे परध्ामः 
द्वि. पाम् अशानी भशामः 
तृ, प्ररमा भशारभ्यात् पदान्निः 

च. भरामि र मशान्य. 
प, प्रणामः (न १ 
ष. ^ प्रणनोः प्र्ामाम् 
स. प्रशामि १ शशान्म 

( प्रशाम्यति इति प्रश्ानशान्तः ). 

१५५ मकारान्तः पुलिङ्गः “किम्! शाम्द्ः । 
1, ए०, प्यल, न 04४, 

भ, काः कौ के 

वि कष् १ कात् 
नु. केन काभ्याम् कैः 
श्व, कसमै क केभ्यः 
प. कस्मात् [ह छ 
ष, कस्य कयोः केषार् 
स, करिन् ^ केषु 

[ सद्वाशनां छवंनामशचष्दानां सम्बोषनं नालि यूषः }. 

( कः=अनिदितनामाः ) 

१०.६९ भकारन्तः गुिष्ठः दमे दाभ्द्ः 
9. ४15. 

ध, भयन् शमे 
दभ्, ष मार, 

षच | एमन { श्न" एनान् 
९ ०अ९९९्न् दे रकृरे तादति पेषे क्िनीयार् इदमस्तु ॥ १ धृत्रिक 

सन्दर दितो स्यष् 



९०] 

एकर्च ० 

अनेनः 
च { एनेन 
ष्व. प्मस्मै 
पे. समस्मात् 

भ. अस्य 

से. भस्मिन. 

संस्कत 

द्विवि 

काभ्याम् 

1 
ग 

अनयाः) 

एनयोः 

कू 
५ 

( भयम्=अद्ुल्या निर्दिष्टः ) 

[ हरन्ताः- 

वहुवर 

एभिः 

एभ्यः 
1 

१९७मकारान्तःतद्धिताकनच्प्रत्ययावेश्वि्टःश्दकम्'शब्दः। 

भ. भयक्रश् 
सि, ईमकम् 
तर. मकेन 
ष्व, मकरे 
प, द्रमक्रस्मात् 
च. इमक्रस्य 
स, इमकदिमन् 

४1, व, 

हमको 
1 

इमक्मभ्यास् 
1 
प 

इमक्योः 
1 

( भयक्रम्=अद्घल्या निष्प) 

भके 
इमकान् 
इभकरी. 
इमकरेभ्यः 

ि 
इूमक्रेषास् 
इमकरषु 

१९.८ णकासन्तः पुदिङ्गः ' खुगण् ` दाब्दः 
आ, 06 (णण पह शा, 9 2०० पड्रणणद्रूलार 

भ. इएगन् 

स्त, हेखगण् 

षवि सुगणम् 
नू. सुगणः 

श्व. शुग 
भे, सुगणः 
1 श्न 

स. शृगणि 

स्गणी 
देङगणौ 
सगण 
सुगण्भ्याम् 

॥. 
४ 

सगणः 

सगणः 
दे सगणः 
सुगणः 
सुगव्मिः 
सुगण्भ्यः 

सुगणातर 
सण, 
पमण 
सुगणे 

८ सु गणयति इति सुगण्-निपुणो गणकाः ). 



पिकाः] सुबन्तर्पकौमुदी. {५१} 

१९९ णकारान्तः पुंिङ्गः ˆ खुगाण्  दाव्द्ः 
#. 07९ (णफक्ण्ट पना. 

एकव० द्विम यहटुवर 
भ, सुगाण् संगाणो सुगाणः 
स. हे सुणाण् दे समानौ हे स॒णानर 
ष्टि सुयाणम् “ सुनो र्णाण 
ह. सुगणा सुभाण्भ्याम् सुमान्मः 
घ. सुणाणे ११ सुमाण्न्यः 
प. स्टगानः [ ४ 

ष. सुगाणोः सुगाणाण्् 
सुगाण्ट्खु, 

स. सुगागि १ सुगाण्ट्सु। 
सुगाण्मु 

८ सु गणयति इति फुगाण्=नि पुणे गणक्र एव ) 

२०० नकारान्तः पुलिह्ः ' राजन् ' शब्दः 1 
7, 4 तव. 

भ. राओ राजानो राजानः 
सं. हेराजन् हेरजानी हे राजानः 
द्वि. राजानम् रानी गतः 
प्रू. राता शजभ्याम् राजानः 
च्व, रति [ रभ्य. 

प. र्तः ७ ५ 
प र्तिः राताप् 

स. २.4 ध राशसु 

( राजते लोभे भतो गाजानसूपतिः). 

२०१ नकारान्तः पुंिष्रः ' प्रतिदिन › दाप्वः ! 
14 र ९१८ 18 ष्णा वट् क पात. 

म. धनिर्य पतिाक्वानो पलिश्द्ायः 
शे. इ पनिगिषन् ड पलदिवानो दे परसिददानः 
प्रि. प्रविदषानन् पतिरिव भरतिरीष्मः 



[५२1 

एकव 

नू, प्रतिवीष्ना 
चष. ्रतिरीष्ने 
प, प्रतिदीन्नः 

श्र २ 
प्रा्िष्टीनिनि, 

[व 

सस्कृत- 

दविक 
भ्रतिरिवभ्याम् 

प्रतिदीष्नोः 

भ्रतिदीष्नोः 

[ हठन्ताः- 

बटुव< 

परतिदिषमिः 
प्रतिदिवभ्यः 

| 
प्रविवीन्नाम् 

“ भ्रतिदिवङु 

( प्रतिक्षष्यति भक्षैः प्रतिकरौडति हति प्रतिदिवा=अक्षयूते विजेता). 

>२०२ नकारान्तः पु्िज्ञो “यज्वन् ' शन्दः । 

धर. यज्या 
सं. हे यज्वन् 
द्धि यञ्वानम् 
तृ. यच्छना 
व. यञ्यने 
पं, यज्वनः 

ष. + 
स. यश्वनि 

# 4 ल्पी, 

यश्वानी 
हे यञ्कानौ 
यज्वानो 
यज्वभ्याम् 

1 
0 

यप्वनो". 
1 

यज्वान. 

हे थश्वानः 
यज्वनः 
यञ्वमि. 
यञभ्यः 

४ 
यश्वनार् 
यज्वसु 

८ यजति भिधिना शति यञ्वरान्पिधिवतर यत्कर्ता). 

एवं पुत्वन्, यदेमन्.+ पाणान् , भारमन् भश्टतयः 1 

२०३ नकारान्तः पिङ्गो शद्यन्' शब्द्; । 
श 76 $8प्थणठे छयघट्ु) ९८८३४०7. 

सहमय 
हे व्रह्मन् 

. व्ह्माणस् 
त्रह्मणा 

„ वह्मने 
जह्मणः 

ष. १ 
स. व्रह्म 

> 4५५ 4४ 

ब्रह्माणी 
देक्द्यनो 
ब्रह्माणी 
बरह्मभ्याम् 

१ 
१ 

वह्मणोः 

श्द्माणः 

इ श्रह्माणः 
अह्णः 

ब्रह्मभिः 
जह्मभ्वः 

१ 
बरह्मणा 

बह्मसु {41 सु 

८ बृदयति वर्षयति पिम् शति चश्चाप्दिकतां ) 



यष्ठः } सुदन्तस्पङोधुदी {५६1 

२०४ नकारान्तः पुलिदञो श्घ्रदन! शब्दः) 
श. & 8706 ० वा. 

पक्वम दि बटर 

भ. दत्रः श्षरणी शृबदण. 
स॒ देम् हे दृ्हणो हे टृवहणः 
षि एृष्रणम् गृषरहणो कषप्तः 
ष हभण षषभ्याप् गृषहमिः 
श्य एषम 1) एषहन्यः 
प, वृषप्ः 9 

प, एषाः गृषप्राम् 
एएषपनि, 

४ { एषदनि ष शषहमु 
८ तरं दन्ति एति वृत्रहा; }. 

एवं -प्मदन्, श्रणदत्, शष्, पापपहत्, प्रभृतयः 

२०५ नकारान्तः ( श्चन्वः) पुंलिल्नः श्टयाद्गिन्' दाष्य्ः। 
9, &प भल्ल, शाप, 

भ. र्न शार्दिणो हारिणः 
स. हेार्बिन् हे शणो हेशाद्िणः 
षि पार्णम् पानो पर्न 
ष. ब्रार्िणा प्राभ्य शराद्विभिः 
ष्व, शार्घने १ श्ाद्रिभ्य 
षृ. दादिण ५ ५ 
पज "+ शार्दिणाः शर्विणामू् 
स. द्यारह्नि र शर्षु 

{ शग घनुः भस्य मल्ति इति शर्ान्विष्णु. ). 

पएव-चाश्निन् + रएगिम्, रोधिन्, षोधिन्, द्वेषिन्, करिर्, प्रमृतरय- 

२०६ नकारान्तः( इ्न्तः )चुिङ्धो “यदादिवन्' इन्द्ः । 
श 4 ण्ड एषण, 

अ, यशस्वी यशस्विनो, च्ठस्विन 
स॒ हे यशस्विन् हे यशस्विनी हे यरास्विन' 



{५} सस्त [ दलन्ताः- 

एकव ० द्वि सहत 
हि. यशस्विनम् यशस्विनै यज्ञस्विनः 
तू. यश्चदह्विना यद्यस्िभ्यार् यशस्विभिः 
च. यदास्विने ५ सञ्षस्विभ्यः 
पे, यदारिविनः ५ ५ 
ध म यश्चस्विनोः यद्यस्विनास् 
स. यशस्िनि ५ यद्चषिविषु 

( यशः भस्य मत इति यशस्वी =कौतिमान् ). 

एपर-श्ािन्, मालिन्, दायेत्, मायिर्, गमिन्, यादिन्, प्प्नतयः५ 

२०७ नकारान्तः लि्गः अर्यमन्" शब्द्; । 
1, ४6 इत्प, 

भर. अर्यमा प्म्यमणो अर्यमणः स. हे फथमत् हे अर्यमणो हे अ्येगणः दवि. भर्युमणम् मर्यमयौ अर्यम्णः त, सर्यम्णा अर्यनन्याम् भर्यगभिः ष्व. मयम श र्य॑मभ्यः 
प, सर्यम्णः १ ५ ष" अर्यन्ोः भय॑म्णाम् 

छयुन्मणि नन्फ स, { अ्थनाणिः धरयेम्णोः भ्यमसु 

( ऋच्छति, इयति वा प्रतिदिनमाकरारे पति अवनायः ). 
२०८ नकारन्तः पुंद्धिङ्गः “पपन शव्द; । 

ऋ श्रि इणप 

भ्र. पषा प्रपणौ परपणः स, देप्रपन्र दे पूषणो हे पधणः 
ष्व प्रपणभ् पूषणा पृथ्णः 
भृ. पूष्णा पृषभ्यास् पृषमिः 

ष्व. पएम्णे ] पषभ्यः 
प् पएृ्णः ) ॥ि 
ष. 1] ध्रन्योः शृष्थास् 



पशना. ] युबन्तरूपौभुदौ. = [५५] 

एकव द्वि° यदुवर 

स. [इ सोः एषमु 
( पुष्णाति भागिन. इति एृषानूर्यः ). 

२०९ नकारान्तः पुंिङ्धो ' मघवन्" द्राष्व्ः । 
ॐ & ४९ ०7 1०८8 

प्र॒ मघत्रा मृषधानै मधान 
सं दे मधवत् हे मधवानी हे मघवान, 
द्वि मयव्रानम् मघवानौ मधोन 
त्, मपोना मघवभ्याम् मघत्रभि 
व॒ मघोने र मपषवभ्य 
प. मघोन १ 1 
॥1 १ मधोनो मघोनाम् 
स॒ मघोनि मघषु 

( मधवा~न्द्र ) 

२१० तकारान्त. पु्िदरो " मघचत्› शब्द्" । 
7 4 ०६७ ० पवा, 

भर॒ मघा मघवन्तौ मघवन्त् 
स हे मधवन् हे मघवन्तौ दे मघवन्तः 
पधि, मघवन्त् मघवन्तौ मघयत 
त् मघवता मषवद्धधाम् मपकह्धिः 
श्च भवते 0 मधकङ्च 
प॒ भचव्रत फ $ 

ष ५ मघत्रतो मपव्रत्ताभ् 
स॒ मधत्रति भ मववेस्सु 

( मववानल्न ) 

पएव--अघवत्, भगवत्, धीमत्, प्रम्रतय ॥ 

२११ नकारान्तः पुंिद्धः “श्वन्. दाब्दः । 
श 4. तण्ड 

प्र. श्वा श्वान मानः 
स हेष्यत् हेन्वानी हेश्वानः 



पर. 

से. 

दवि. 
॥0 

च 

प. 

` ष. 
स, 

थ > 54 त 4.5 

श्नि 

संर्छृत- 

द्विव 
श्वानौ 
ग्वभ्याप् 

; 

शनः 

। ( श्रान्कुषुः ). 

( इटन्ताः- 

बहुब 

शनः 
श्वभिः 
भेभ्यः 

शुनाम्, 
श्वस 

२९१२ नकासयन्तः पुंलिङ्गो “ युचन् ' द्द्; । 

त्रा 

हेड् 
युव्रानभ् 

५1 

शने 
यूनः ६ 

ति 
दनि 

#. 4. णण पत, 

यत्रानी 
ड युथानो 
डवानौं 
यवन्यार् 

१ 
५ 

ख्नोः 
[1 

अत्रानः 
हे युवानः 
यनः 
सुषिः 

युवभ्यः 
ध 

नन् 
इषस 

( योतति पि्नीभपति ल्लिधा घ इति युवा=तर्णः.). 

रद्र नकासन्तः पुंलिङ्गः "मवैक््' शब्दः 1 

श्यो 
दे घ्षत् 

. ऋदैन्तस् 
अकता 
भर्वते 
मर्तः 

५ 
छारवंत्ति 

च, 4 10788, 

५, 
हे मभेन्ता 
अन्तौ 
जर्थृदधवाम् 

श 
१ 

सर्तेः 
५ 

( भर्वाअश्वः), 

मर्वन्तः 
हे गन्तः 
सश्रतः 

भर्वद्धिः 
षय्द्धः 

श्यताम् 
अत्रस्स् 



पुलक ] सुयन्तरपरैमुदी. [९७] 

२१४ नकारान्तः पुंि्गः 'मनवेन्' शाब्दः । 
श्य ^ 7एा6. 

एक्ब० द्विव (२ 

भ्र, अनव, कि छनवाथु 
स, हे अनर्व॑स् हे भनर्वाणी हे अनवन 
हि अन्वागम् अनर्वाणो भनण 
नरे भन्दा भनर्वभ्याम् अनर्व॑मि 
श्व भन्ने ] सन्य 
प॒ भनर्षुन [द ग 
षु [वा छानर्वणो भनर्देगाम् 
स॒. भनर्वेनि १ भनु 

(न अर्वा भनर्वाभनश्वः }, 

२१५ नकारन्तः पुदिज्गः “पथिन' शव्दः । 
9 4 पणो 

भर॒ पन्या .प्न्यानैी पन्थानः 
स॒देषन्था दे पन्यानौ हे पन्थानः 
ष्टि पन्थानम् पन्यानी पथः 
स॒ पया पयिभ्यानर पयिनमि 
च षये ४ पयिभ्य 
प॒ प्रथः ॥ि | 
#१ १ पथोः पथाम् 
स॒ पयि ४ पथिषु 

( पथ्यते गम्यते भनेन इति पन्था मर्गं }. 

एव-मधिन् शब्द । 

२१६ नकारान्तः पुंखिद्ः “ भुस्तिन् ' शब्दः। 
४ 1पतेत्व 

प्र॒ ऋभुक्षा ज्न्धुष्ानये चटभक्षाग 

स देकशक्ता हे न्ब्छनानो इदेनन्भुक्षाण 
द्वि ऋरशक्षाणम् ्टभुत्ताणी श्सुक्षः 

9 



[९८] 

एकव ० 

त्. च्नुक्षा 
चष. पशुप 
पे. अरयुक्षः 

ध. ) 

स, कभुषि 

सस्छत- 

द्विवि 
ऋथु्तिभ्याम् 

1] 
५ 

ऋभुक्षोः 
1 

( कयुक्षाःदन््ः ). 

[ हरन्ताः- 

वटव 
यटञुक्षिभिः 
च्शुक्षिभ्यः 

४ 
छसकात् 
जद्भुक्षिषु 



पृच््राः} 

एकव ० 

ए, प्रियपश्चः 
प. ध] 
स, रिय 

सुबन्तस्पकौमुदी. [९९] 

द्विव वहुव 
त्रियपच्चभ्याम् प्रियपञ्चभ्यः 
वियपन्नो- त्रियपच्चाम् 

भ वियषन्म्तु 

(भिः प्रच यत्य घः प्रियपशवापरियपदतल्यः ). 
एवं-प्रियहप्तनप्रमृतयः प्रियाशदशनूपर्यन्ताः शब्दाः । 

२१९ नकारान्तः पुंलिङ्गो बहुवचनान्तः "य्न ' शंष्दः। 
+, 1४, 

बहवे 

भ्र. बग, 
स. देअी,देण्ट 
श्न. अटा. भट 
चु. णष्ाभिः, णनः 
चच, जटाभ्यः, मन्यः 
ष, अष्टाभ्यः, अशन्यः 
भ. भष्टानाण्,जष्टना् 
सं. अशस्,भषसु 

२२० नकारान्तः पुंलिङ्गः “श्नियान्' शब्दः 1 

एकव 

भ, भरिया 

स. रे व्रियष््त् 
शि रियश्टानम् 

प्रिया 5. 

च पिये 

प, त्रियाद्रः 

५, 028 19ंण्टु लट, 

च्वि षटुव० 

परियल्शनौ प्रियादटानः 
दे प्रियाशानौ हे पियाानः 
रियशथनौ वियः 
{ प्रिवाण्याङ्, { प्नियादटानि", 
भ्रियाछभ्यामर भरिय.ट्नि. 

॥ क ॥ परियाष्टभ्य, 
अ प्रियाषटभ्यः 

५ ५ 



लिति. 1 सुचन्तरूपकनमुदी. [१०१] 

2433452 3 

ॐ24 

२६२३ जकारान्तः पुंिङञे शुच ब्दः 1 
क &. जप्य, 

बुव० द्विव पट्वर 
खद् खल्ली यश्च 
हेर हेय हेन 
य॒ञ्म् यन्नो यज्ञः 
यजा अम्भ्याम् खग्नि 
थ ५ खम्भ 
युज ५ "~ रि 

१ यजाः जाम् 
जि श य॒श्न 

( युनक्ति इति युदू-योजर >) 
२२४ जकारन्तः पुंलिङ्गः * युज् ` शब्दः ॥ 

छ ^ एप नशा, 

ॐ। दहः शक = ष्ण 
{ ( सुक, दे खयन दे खजः 
सुदुगम् ̀ खदृजो शुग 
सज! स्ङ्ग्भ्यानर सुदन्भि 
सय॒ने ५ सुुरभ्य 
ख्यं ५ ध 

क सयुजः खय॒जाम् 
सय॒जि १ [41 

८ युष एुनक्ति इति सयु ्ु गरेजक > 

२२५ जकारान्त ; पलिह - "य॒ज् ' शच 
क & कस, 

3 यजौ 
देखकग्र हेड 
खजम् खन 



[१०९] ` संस्छत- { हलन्ताः 

एकव ० द्विव चहुव० 
क्. ना उन्भ्याम् खुभ्निः 
न्व, खज्ञ (क युग्भ्यः 
पै. यजः 9 ध 
व, यजोः खजा 
स, यजि ५ यश्व 

( युत्ते समाथत्ते शति युक्) 

एवं-महीभुज, रुन, प्रमृतग्रः 1 

यरद जकारान्तः पुंद्िद्धः खञ् ̀  शब्द्: । 
7, [नोपपकग्हु, 

भ्र. खन् खञ्नो खनः 
स. "हेखन् देसी हसन्न 
ष्ठि. खच््म् खन्न खः 
म. खन्ना खन्म्याम् चषन्िः 
च्व. खन ् सन्यः 
प. खचरः ५ "५ 
प, खश्नोः रन्न 
स. सनि १ न्स 

( खञत्ति इति खन्.) 

२२७ जकारान्तः पुंलिद्धः ' सञ् ' श्राव्यः । 
क. सप्णण््ु. 

म. { श पज ४ शाः 
„ (रट् वि 

स॑. | प ह रार्जा दपः 
प्र. सजग् शी शः 
गूः शा रप्भ्गरादू गादः 
ष. यन्न ५ शाद 
प. यजः ^ 1 ५४ 



पुरः] सचन्तरूपरेपुदी. “ [१० 

ष. 

स“ 

एकव द्विव बहुवण 

यजः राजः राजात् 

राजि + { प 

( राजते अतौ राट्) 

एवं-तमनाज्ञ, स्व्रारा्, विराजञ, प्रतयः । 

२९८ जकारान्तः पुिहः ' विभ्राज् न्द्: ( 

3. , 

प्रिभाद, विभ्राट्, ( भ. { विभकः [५ विध्राजो विम्राललः 

हे षिभराद,हे विभ्राड्, विभ्राज- सिद, दे विशा = दहे विभाय 
द्वि. विभ्राजम् विचा विभ्राजः 

विभाङ्भ्याम्, { विभ्राद्धिः 
ह भिभाना { विभराग््याम्' | विरामः 

विधा दपः 
(0 { ५ { विधारयः 
प. विघ्राजः { ५ { 1 

पर विभ्राक्नोः विराजाम् 
चि पिभार्व्सु, 

स. दिभ्राजि ध विश्रादरसुः 
विभा 

(्रिश्राजते दीप्यते इति विच्राद्, व्िश्राक्=ेदीप्यमानः ). 

२२२ जकारन्तः युष्टिद्धः "देवेश › शव्दः 1 

171, 079 क19 कणप3)0१ु8 9 ६०१. 

घ. [द वेज देषेजः 
स. {द् देद्षनो द्वेन 
द्धि इवेम् ङे इेदेजः 



{१०४१ 
एकव ° 

९. देवेजा 
न्व, देवे 
पे, देधेजः 
व ४ 

त" देवज 

हस्छ्ल- { दछन्ताः- 

द्विवि ` सहुव° 

देषेडभ्याम् दवेद्धिः 
भ देवेद्ध 
%# + 

देवेनः वेवेजाग् 
॥ देषेद्समु, 

१ देवेदसु 

( देवान् यजते ¶इति देवेट् ) 

२३० जकारान्तः पुंिङ्गः 'विश्वसृन्' शाव्दः। 

विश्वसृट्, 
५ { विम्ब 

ष विम्धगटः 
1 
द्वि. विष्वसृजष् 
त्, चिम्नसृजा 
च्व. चिश्वराञ 
पे, विश्वगूमः 
#1 ११ 

स. विष्यसृजि 

भः, तर6 वश्ण्य्ण, 

विश्वसृजो धि्नपनः 

हे विष्वमनजी हे विष्वष्ठजः 

विन्धम्नो पिष्वष्ठनः 
विष्वु्ुषर् विष्धग्रद्मिः 

1 विध्वगूरषः 
१ ण 

विष्वरूज्ः विन्नम् 

#" विश्वददरु 



शितः] सुबन्तस्पपुदी. [१०५] 

एकव ° द्विव 4 

पै, परिसूजः परिमृद्भुयाम् परविद्धियः 
ष, भ परिजाः पारम्जाम् 

त परिमरस्स॒ स. परिमरजि छ परिदरसं " 

( पररिमा्टि इति परपरटु-रोधकः ). 

२३२ अकारान्तः पुंि्नः ^ परिनार् * शव्द्ः । 

‰. 1 ४8५९४५६. 

भ्र. { पिः परि्ाजौ परिपरानः 

‡, 1 हेपिवराट्, रिन्ाजः सं. { ठे परिन्ड हे परित्राजौ हे परिघ्राजः 
द्वि. परिनिानम् परिन्रानो पर्तिाजः 
त॒, पणिवाजा परिव्राड्भ्याम् परियद्बिः 
प्य, परित्राजे ५ परित्राय 
प. प्रलिाजः १ १ 
प, + पटित्राजोः पलव्रााम् 

(न परित्रादत्सु, ख. परि्राजि र 14 

( परित्यज्य [ सदन्त पुतराहिफमनादृत्य | व्रति ति 

परिबाट्-संन्यासी ) 

२३३ जकफायेन्तः पुंदिङ्गो "विश्वराज्' ष्टः । 
9. 80. 

श्र { पणः विष्वपजी दिष्वराजः 

स { डं | दे विष्वरजनी हे विष्वराभः 

द्वि. विश्वतजष् दिष्वराजा दिश्वरामः 
ए. व्िष्वराजञा विष्वाराङ्भ्याम् विष्वागद्भः 
श॒ विश्डगाजे न दिष्वारदन्यः 
प॒ विष्वरजः १ 



[१०६] संस्कत [ दयन्ता- 

एकव म द्विष बटुवर 

स. विष्दपजः विश्वयजोः विम्वराजाम् 

[ङ चिश्धारदद्ष' स. विग्र ध { वि, 
६ विश्वस्मिन् राजते भसौ विश्वराटूभासा ). 

२१०४ जकारान्तः रपुष्धिङ्गः “भ स्ञ्' राय्द्ः । 
आ, 008 0 7108808, 

श्रुः ङ्न) ==; भ्र. | शर तज्ज शेज्नः 

~ 1 धष, द अश) 4 स, {ई शु देखने देष्ज्जः 
क्वि. रेदजम. भृज्ज सज्जः 
त. कज्जला भृद्धाम् शद्धः 
चच. भञ्ज भृदधान् सड्न्यः 
प. भृज्ज १ ५ 
ष. » ्ज्नोः चञनान् 

वि यटव्स्, 

सा. धेड ॥ { सरसं 

( श्टेजत्ति पचति दति शृटू-पाचक्रः) 

२३५ जकारान्तः पछि हनः ' ऋत्विक् ' शब्दः 
पि. 4 ९७८. 

भ. 9 श्रस्विजेा भ्रम्सिजः 

[1 {द देष हि नरधिजः 
ष्रि. प््ठजम् ऋत्विजा शरविजः 
नृ, ऋरयजा क्रस्िग्भ्याश्र कल्विगििः 
न्द. माये ५ चःलििगभ्यः 
प, मरिपजः ॥ छ 
प ५ पध्थिनोः मरत्विञाम् 
स, प्रःदिजि ५ श्रयत 

रो यजते 
( मतो यजते दति तऋयिद््=ता्यणः ). 



पुचाः ] खुबन्तस्पकरमुदी. [१०७ ] 

२३दे जकारान्तः पु्िद्धः ' ऊर्ज" शब्द्; 1 
१ 076 श्रु 18 श्एहग०णड प इ्रलादटप. 

पुकवर द्विव बहुव० 

भ. ॥ जः अर्ज ऊर्जः 

~ {हेऊकं, हे ऊर्जं सं 1 शम् देञर्जो हे ऊर्जः 
कि ऊर्जम् ऊर्जो ऊर्जः 
त्. ऊज ऊर्न्यार् ऊर्न; 
च. ऊर्ज ऊर्््याम् ऊभ्यः 
प. ऊर्जः क ‰ 

प. „ ऊर्नाः ऊर्जस् 
स, ऊजि र अरु 
( उजयति प्रानिति, घटवान् मवति इति षा उङ=वलिषठः ). 
एव-मूरजू, 

३७ जकारान्तः पुंिद्धः * मवयाज् ̀  दाब्दः 1 
५ 4 ८१1९५. 

भ्र, एवया घवयाजी सवयाजः 
स. हे गवया. हेययाजो दे भवयाज. 
षै, भव्रयाजम् भययाजी भश्याज) 
श, भव्रयाजा णवयोभ्यार् ष्वयोनिः 
श्वे, अवयाजे शचयोभ्याप् भश्योन्यः 
च, णषयाज. शाषयोभ्याप् भग्रथोन्यः 
प. धवयाज णवयामोः अश्याजाम् 
प॒ शव्याजि गवयाजो. भत्रयन्सु 

(भवयजति इति भवया=मध्वयुं } 

२१९८ दपतरान्वः युर्िद्ः खर्यनामसं एकः “स्ये” दाष्द्ः ॥ 
४. 1९. 

पर, श्यः श्यो श्ये 

१अय् दृष्ट मापो देड प्र ददारवप्ायं पुन्ये“ एव रयष्ठामण्त् ? 
इरपदथु दधनठ्। ङे सिद्वदोमेष्ददद्यन१॥ 



[१०८] संस्कत { दन्ताः 

एकव ० द्विव वहुव° 

हि. व्यम् स्यौ द्यान् 
चर. व्येन व्यभ्वास् चये 
च. स्यस्ते ५ त्येभ्यः 
प. स्वस्मात् क १ 
प॒ स्थस्य स्ययोः च्येषम् 
स. व्यि . य्य 

( स्यः-तः श्व्य्यः }. 

२३९ दकारान्तः पुिद्धः ‹ अतित्यद् ” ्राच्द्ः । 
2, पर ४४०४ 18 ९००९. 

अत्तिव्य; मतिच्य्ः प्र. ॥ सः जत्तिव्यदो तच्यतृः 

धि. भतिव्यदम् ४ (पि 
ह॒ शातिष्यशय भतिच्यद्गधाम् भ्तिव्यद्निः 
च. भतित्येदे २ अतित्यद्वयः 
प, अतिरयदः १ क 
प. +» जतिव्यदः छतिष्यदाम् 
स॒, उत्तिर्य ५ भत्िच्यस्तु 

( आततकरान्तः स्यम् दति यतित्यत् >) 

२७० दकारान्तः पुंिक्गः सर्थनामसेद्वकः "तद्" ब्दः । 
9. प्र९. 

प्र, स तो 
श्वि. त् तौ 
तरू तन् ताभ्याम् 
च्व, त्ने 
प. तस्मत् ५ ५ 
प, ध्य तयो. तेषाम् 
स. तस्र् त 1 (3 

२४१ दकारान्त पुिद्रः (परमतद् ' शब्दः 1 
2, 0० एकुणणव् पप, 

प्र. परमण परमत 
द्धि, पण्मतर् पि परमताद् 



-पुिङ्गाः ] सुबन्तरूपकौमुदी. [१०९] 

एकव ० द्विम वहुवन 
सु. , परमतेन पए्मताभ्याम् पर्मतैः 
चच. परमते ५ परमतेभ्यः 
प, पश्मतस्मात् ४ ५ 
प्र, परमतस्य परमतयोः परमतेषाप् 
सं, परश्मतत्मिन् च परमतेषु 

८ परमश्वासो सः च पएररमसः । 3. 

२४२ दकारान्तः पुंलिङ्गो "यद् ° शब्द्; । 

0, ए 0०, 

भ. य यो ये 
षि. यमू ५ यार् 
शृ, येन याभ्याम् भः 
च्च. य ५ वेभ्य 
प, यप्मान् १ १ 
ध. यप्व ययोः येशाम् 
ष, यष्मिन् ॥] येष् 

२७३ दकारान्तः ्यिङ्घः ' पतद् › म्द 
११, वर8, 

त्र, श्र एलो एते 

दतान्, १ [ष {श न 
त, [ एतेन, भ्याम् पमः 
द" {रनम 

च्व. एनष्यै (0 एन्यः 
ट ष्मान् ४ कु ५ एतयोः, एमयो, = पएतेपा् 

च. प = च रषे 



{५१० 1 

एकव० 
श्र" -स्पभ् 

> 
तु, 

ल्वार्, 
11 

"पवया 

तुभ्यम्, 
। { तै 
पे. स्वत् 

= 
स, श्थयि 

संस्कत- 

११... 9. एप, 

द्विवि 

डवान् 
॥ स्वा, 

वाम् 

सवाभ्याम् 
यवाभ्याम्, 
यमू 
वाभ्याम् 
{ य॒श्योः, 

याम् 
युष्योः 

[ दछन्ताम- 

२४७ द्कारार्तः कििद्धस रूपः “युष्मद्! चन्दः 

वहुत्र 

ययम् 
{ सक्मार्र 
खु 

युष्माभिः 

{ यष्मभ्यम्, 
सुः 

धमेत् 
यप्माकञ्, 
यु 

[८ प्गासु मां सु 

२४५ दकारान्तसखिलिङ्गस रूपः समस्यमानिकवचन-' 
युष्मच्छब्दान्तर्गतः ‹ मतियुप्मद् ' दाब्दः 1 

भ. 
द्वि. 
ज. 
ष. 
ष. 
प 
ख. 

भतिस्यप्र 
एानिध्याम् 
षातिश्यया 
शरितुभ्यत् 
पतिध्यत् 
मतितप्र 
धतिषयि 

1, ^+ १. उ कृ6णः ४० ००. 

छातिर्वाम् 

भमतिसयन्याम् 

+ 
बात्तिखयोः 

1 

भतिद्यम् 
भिखान् 
सतिखानिः 
शरिरन्यम् 
छतिधयत् 

भनि्वाछरम् 
सतिशवायु 

(स्वाभर मलिक्रोन्तः, ता, तम्-दरति भतिष्वम्=सयदेक्षपापिषःः ) 

२४६. द्कायन्तसिलिद्घसरूषः खमस्यमानद्धिवययन- 

युष्पच्छब्दान्तर्गतः ‹ मतियुप्मद् ' दारदः 1 
7. 4 » इप्धा ० ६० ३०४ ४०४, 

प. ऋअतिष्पय् छातिखदाग् कनिनश््वम् 
नि, प्णियवम् भदिदुधान् भतियुषाम् 



एकतम 

जु. सतियुत्रया 
च. भतितुभ्यम् 
प. भातियुचत् 
ष. सतितव 
स. अतिदुवयि 

सुन्तल्पकौपुदी. 

द्विव 
प्मतियुव्राभ्याम् 

ॐ 

ग 
छतियवयोः 

1) 

{ १११] 

वषट्वन 

सतियाभिः 

अतियुवन्यम् 
तियत 
छतिय॒षाक्रम् 

अतिया 

(युवाम् भतिक्रान्तः, ता, तम-ईइति अतिखमुनयुवयोरवेक्षयापिकः) 

२७७ द्कारान्तखिलिद्गसखरूपः समस्यमानवहुवचन- 
युप्मच्छब्दान्तर्मैतः * अतियु्मव् ° शाब्दः । 

भ्र, ष्यतिष्वम् 
द्वि. भतियुभ्मार 
मु. प्रतिय॒ष्मया 

च्च. उतिसुभ्यम् 
प. प्पतिखष्मत् 
ध. घतितव 

ख. सतियुष्माये 

भतिय॒ष्मान् 
१ 

धतियुषपरान्यान् 
१ 
॥ 

प्मतियुष्मयोः 
1 

१, ^, 9, उपनाम ४० कृण्य शा. 

सतियम् 
क्त्तियुभ्मान् 
छतिय॒ष्माभिः 
अतिय॒ष्मभ्यस 
पतिदुष्मत् 

छ्पतियुष्माकम् 
श्यतियुष्माछ् 

२७८ दकारान्वस्िचिङ्गसलरूपः “अस्मद् शष्द्ः 1 

भ्र. ध्यम् 

पसर 
श, मया 

मह्यम् 
४ 
प. मतर् 

1 { परुष" 

ख. मये 

2.2} 

यावान् 
ष्यादाम्, {ड 
षयःवान्याम् 
{ साग्यान्+ 

भ्यादनभ्यार् 
दरादयोः, 
नौ 
भ्दाषयोः 

दयम् 
ष्यस्मात्, 
मः 

भस्मानिः 
अस्मभ्यम्, 
मः 
भस्मन् 

भस्माक्रम्+ 
शः 
भष्मासु 



{११२1 संस्छृत- [ दलन्ता~ 

२४९ द्कारान्तसिचिङ्गसरूपः समस्यमानैकवच- 
सास्मच्छच्द्ान्तगेतः ® अत्यस्मद् ̀  ऋष्द्ः । 

आ. ^ च, हिणः 0 ११९, 

एकव ° द्विवि बहुव० 
प्र. अच्यहम् घ्मत्तिमाम् छ्त्तिवयम् 
द्वि, ्मत्तिमार् कतिमाम् घ्मतिमान्र् 
त. अतिमया स्तिमाभ्याम् तिमिः 
च. धतिनघ्यष् अत्तिमान्यामर् सतिमभ्यष् 
पै घयत्तिमन् सत्तिमाभ्यामू् भत्तिमत् 
प, सतिमम सतिमयेोः घत्िमाक्रम् ˆ 
स, चतिमयि भतिनयोः घत्तिमास 

( मामू भतिक्ान्तः, ता, तम्-पति भत्यदमू्-मदयक्षयाभिफः ) 

५० दकारान्तसिचिद्सरूपः समस्यमानदिवच- 
नास्मच्छब्दान्तर्मतः ' ज॑त्यस्मदू ` शब्द्; । 

7. ^ १ इप्फृष्यणः ४० ०5 एण, 

भ्र, छत्यष्म् छाष्यावाम् ? छातिथयन् 
द्वि, सरयावाम् ध्रष्यावाम् शव्यायान् 

प्न, भदयादया छास्यावान्यानन छास्यायामिः 
चन छदिनह्म्, गस्यापभयाप् छरयार्वन्याभ 

पृं. छष्यायम् पस्याधान्याम् भग्यायत् 
प. तिम छान्यावयेोः भव्याप्राकम् 
सर छर्यादयि भव्याययोः छप्वायासु 

(भवाम् भतिथान्तः, ता, त्म्-दतति अत्यदम=भावयोरयेक्षयापिकः) 

ट द्काणन्तखिलिद्धसखपः समस्यमानयहुवचना- 
समच्छब्दान्तगतः “ अस्यस्मद् " दष्टः । 

ऋ, ^ 9. 8णकृटाण ८० ४३ 011. 

ध्र. भववदम् मण्वस्नार् ण्णात्यनर् 
हि. परव्रम्माष् र्यम्मार् श्पन्यष्मायर् 



लिङ्गः ] सुषन्तख्यकौयुदी. {११३} 

एकव द्विव यदुवर 
तु, बरयत्मया ध्मत्यस्माभ्याम् स्यस्मानिः 
ष्व, भत्तिमह्यम् भश्यस्मश्याम् भष्यस्मभ्यम् 

पे, भष्यम् अस्यत्माम्यार् ध्यम् 

च. धभतिमम ध्र्यस्मयोः अत्यष्माकम् 
स^ बअद्यस्मयि उरयस्मयोः भत्यस्मासु 

(अस्मान्भतिक्रान्तः, ता, तम्-इति भलयहम्-भस्माकमवेक्षयापिकः) 

२५२ दकारान्तः पुँलिङ्गः ' खुपाद् ̀  चन्द्; 1 

१, 0०6 ४8९।णद६ ०8०० {०6८ 

प्र { (५ शुषादौ सुपादः 

स [१ दुक् दे सुपा हे ङूषादः 
षि. सुपार सुपादौ सुपड" 
त॒ सपश सुषाडपान् शुषादधिः 
ग्य, रुपे ४५ सुपाङ्षः 
प. षड 1 १ 
प. सुषरोः सुषम् 
स, सुषारि | सुपास्षु 

( सोमनी पारो यस्य घ्रः पुपादज्योमनपाईः }). 

२५३ धकारान्तः पुदिङ्नः ‹ यश्भिमथ् ' द्दः। 

च, वु06 876 ए70वपलण्् ७००5 84९1३. 

भ. (म भ्निनयो भप्निमयः 
ह ध्याप्रमन्, न स. | हे भप्िमद् दे णभिनधो हे मत्यः 

डि भप्निषचष भापिनधो भसिमयः 
शू. भरिनया सिमङ्पाम् भप्निनदडधि- 
न्ध. भप्रिमये ) भप्रिमङ्पः 
द. भा्रन्पः (| = # 



[ ११४] सेस्छत- [ दसन्ताः- 

एकव० दिर बडुदन 

ष. छप्निमयः अद्रितयोः ध्च्निमथाम् 
स, भत्रिमधि भ वि छ्धिमत्सु 

( भि मभराति इति अिमत-अरणेः ) 

२५४ चकारान्तः पुंलिङ्गः शराश्च" शब्दः 1 ` 

अ, 4. ६००१.६४गगोघ, 

प्र. प्राह मानौ भ्राञ्चः 
ख. हेभ्राक् देभान्चौ हेमाभ्वः 
षि. प्राच् प्राष्चौ प्राचः 
त, भ्राचा पराग्भ्यास् भग्नः 
श्व, माच र प्राग्भ्यः 

पृ. प्राचः ॥ि ५ 
ष भाचोः भरावाम् 
ख. प्राचे ४ श्राक्षु 

( परकर्येण भश्वति गच्छति दति प्ाद्=षुगन्ता ) 

२५५ चकारान्तः पुंलिन्ञः "प्राञ्च शव्दः । 

ऋ. प्रपर [08 देजघनात्. 

म, प्रार् प्राची परश्च 
सतं, हे म हेमाष्वै हेमः 
दधिः भराम भ्राय्चै भराञ्चः चः भरा भद्भुषास् माद्भिः 
च्च. प्राच्य ५ मादः 
प. प्राञ्चः क क 
ष. १ भाः माघार् 

प्राद्र, ख. पराह्च र { [र 

(प्रफपेय अज्यते पूजयते इति प्राद्ूल्यः ) 



चलिद्राः1 घुबन्तस्पद्चैमुरी. {११५ 

२५६ चकारान्तः पदिः “ प्रयञ् ' शब्दः । 

9. 026 ४० 23 १९४२६९१. 

एक्वर = द्विम यहुव० 

प्र. पष्य प्रत्यञ्चौ भव्यच्वः 
स. हे प्र्यक् हे पर्य्वौ दे भस्य्चः 

द्वि. भरतव्य्वम् भरव्य्चौ । भमत 

1) । भ्रस्यञ्चा, श्रव्यड्भ्याम् , शयः > 
“ 1 प्रतीचा भत्यगभ्याम् भरस्य 

प्ररयन्चि, प्रव्यङ्याम्, प्रदयङ्ुचः 
स { मतीचे भष्यगभ्याम् । पर्यगयः” 

भष्यच्चः, भ्रत्यद्धथाम्, भर्यद्घः, 
१. 1 प्रतीचः { मत्यर्भ्याम् भव्यम्भयः" 

भत्यस्त भ्रव्यञ्चो परस्याम् 
प" 1 प्रतीचः" (£ मरतीचार्' 

भरत्याश्च, { भ्रव्यस्तोः प्रत्यप, 
वि { प्रतीचि मवा्वोः' अष्यक्सुर 

मस्य 

( प्रयच्वति इत्ति प्रयद्=परड्त्तः ) 

२५७ चकारान्तः निङ्गः * जवद्धधच्् ' शान्द्ः | 
71. 006 हभण ४० ४४३६ एधा8०य, 

छम॒मय्चो भ. भानमयद् भमुम्यस्चः 
हि अमुभुयश्चम् कसुमुयी घमुमुर्दः 
म. ष्मसुसुदखा ष्यमुमुयग्भ्याम् श्मएषुयनग्मिः 
ष्व, भमुरुये श्नूनम्यग्भ्यार् शश्चस्वर्यः 
व॒ भषसूरषवः भसमुयग्भ्यासर् अममुथग्भ्यः 

ष. समुमुरयः समुररवोः नयुसद््ाग्र 
स. समुुहचि भसमूरचोः भरुषयस् 

(भपृम् भचति इति भपुपुयद्=अयु प्राति गन्ता, ) 



{39६1 . ` स्त ,- [ हयन्ता 

२५८ प्रकारान्तः पलिङ्गः ८ भरकासान्तरेण ) "अद द््थञ्चः 
दाव्द्ः ( 

४. 008 एणण ¢ ९४ एष्य, 

एकव ०. द्विवि° बहवस् 
प्र. भदपुयद्ः सरघुयक्तै भदश्यदचः, 
द्वि. भद्हयच्रम् मदमुयन्वौ भनमुषच 
तू. भष्ुदुचा सदश्यन्यान् भदसुयान्नः 
व. भदश अदृशुयग्भ्याष् लदृसयग्भ्यः 
पे, वदुः जरमुयग्भ्याम् जदट्यग््वः 
ण, भद्रु भदनुङचोः मदमुद्वाम् 
स. खदथुचि ` सदनुदंचोः ष्यष्ुयस्ु 

२५९ चकारान्तः भुंलिङ्गः (दतीयभकारेण) ^ मदद्वञः 
१ शब्दः 

#, 0४6 ६०19६ ६० ५१९५ एशढणण, 

भ, ष्कद्रधस् स्षद्रधन्ची भद्द्रधस्तः 
षि. भदद्रघज्चष् श्मद्द्रपन्ची जदृदरीच्ः 
त॒. भद्द्रचा ष्यदद्रधम्भ्याम् धाद्रधन्निः 
च. परददीचे भदद्रघगभ्यान् खदद्रपरभ्यः 
प, भदृद्रीधः गद्द्रयर्न्याश् छादद्रयग्यः 
प॒ अदेद्रीचः ्ववद्रीदोः छद्द्रीचाम् 
स, मदद्रीचि सद्द्रीचोः भदृद्रधकषु 

7६० चफ्ायान्तः पुंदिङ्गः ' चिप्बन्यञ् ° दान्दः 

४, 006 व्ण्््टच्णताणह धा, कण्व. 

विष्यद्रपट् विव्यद्रपन्यीः विष्यद्रपथ्चः 
सं द विष्यदरपद् दे विप्श्रपृष्नी दे विष्कदरधन्नः 
द्वि. दिष्वद्रषभ्चम् विष्नरद्रपण्वै विष्वद्रीधः 
नू. विच्वद्रीया वितवद्रघणभ्याम् विष्द्रधग्मिः 
श्, द्िषद्रोच विष्वद्रपग्भ्याम् विष्वद्रग्य् 



पैद्िक्ाम] सुषन्तङ्पकौभुदी - [११७] 

एक्न्० दिवि बहूव 

प, विष्वद्रीवः , विष्वद्रधम्भ्याम् विथ्वद्रधग्भ्यः 
द. विष्द्रीचः विष्वद्रीचोः विष्वद्रीचास् 
सर विष्दद्रीचि तिष्दद्रीचो. दिष्वद्रधक्षु 

( तरिष्व अश्वति दति विष्वद्रषड्समन्तात् व्यापकः १, 

२६१ चकारान्तः पुंखिह्ो  देवद्रश्च › शाब्दः । 

१ 0०6 कौ0 188 8पए०१1८६९त् ६० 60, 

श्र देवद्रषङ् देवद्रधन्चौ देवद्रषश्चः 
स. हे हेवद्रपड् हे देवद्रयश्ची हे देवद्रपञ्तः 
दवि. देवद्रघश्चस् देवद्रधन्नौ देवरदरीचः 
तु. देषद्रीना देवद्रघग्भ्याम् देवद्रपन्निः 
च्य. देवद्रीचे देषद्रधग्भ्यास् देवद्रपरभ्यः 
प, देषद्रीवः देदद्रध्भ्यान् हेवद्रषग्भ्यः 
प. देवद्रीषःः केवद्रीचोः देवद्रीचा 
सर देवद्रीचि देषद्रीचोः देषद्रयक्ु 

( देवान् भक्ति शरण गच्छति दृति देवद्यद्देवशरणा गतः. 

२६२ चकारान्तः पुंलिङ्गः ‹उद्य्च् ' शब्द् । 

आ, प्िगठह प्फए़षधः१§ ०६ ५०७४7१8 ध€ प०ध, 

भ, उदङ् उदष्वौ उद्व 
स. हे उदक. हे उशी हे उश 

(1 

षि. उदश्नम् उदशचो { सः 
न. { उद्जा, { उदडमभ्याम्» { (५.9 ्। 
९ {उदीचा उङ्ग्भ्याम् उड 

उब्शचे, उद्ङ्ग्याम् १ { उदक्भ्यः, 
च [ उदीचे उङ्म्भ्यान् उद्म्भ्यः 

उदञ्च, उडदषाय्, { उङ्द्न्य, 
प. [ उदीव- उदयान् उदग्भ्य 



[ ११८} सरटत- [ दन्ता 

एक्व* द्विव महव 

उद््वः उङ्ेः, उद्धा 
४५ { उरीचः { उरीचाः 1 उदीचा 

चदि, उदजः, चवरष्टपु 
# { दरीचि { इदीचाः न) 

( उदञ्वति इनि उर्द्, उ्वंगन्तानउत्तररिक्स्यश्च ) 

२६२ चकारान्तः पुलिङ्कः “ सम्यञ्च् ' शब्दः 

7. एलराण्ठ कण्, सषा 

प्र सम्य सम्यच्चौ, सम्यश्चेः 
सं. दे सम्यद ह सम्य ५ दे सम्यक्व 

षटि. सम्यम्, सम्यञ्चो { स 
॥ सम्यथ्वा, सम्यलभ्यास्, सम्यट्गिः, 

र" { समीचा सम्थम्याम् ~ सम्यर्भिः 
न. { सम्य, { सम्धट्भ्यान्, 1 सम्यद्भ्यः, 

समीचे सम्यम््या्र सम्यग्यः 
[5 { सम्यञ्च) { सम्यनरभ्याम्, सम्यह्म्यः, 

समीषवः सम्यग्भ्याम् सेम्धम्भ्यः 
सम्यच्त सम्यञ्चो सम्ययाम् 

४५ 1 समीचः ॥ { समीचो" { समीचम्' 

षठ, { सम्यद्चि, { सम्यत, सम्यद्खयु, 
* ( समीचि स्मये | सम्य 

सम्य 
( सम्यगरध्रतति एति सम्पर् -पुगन्ता-लो मनश्च } 

६४ चकारान्तः पुंिङ्गः ‹ स्यच ' श्व्दः। 

ग. @0ककृकण०्छ. 

भ, सभ्य सन्यन्ची सम्यच्दः 
ष. दे सष्यद् ह खथ्यन्नो हे सप्यश्वः 

भयदौ सध्थष्यः 
५ शाय व {1 स्नव ' 

सध्या, एन्यदृत्म् एष्य 
४ 1 सम्रीषा फदरभयाच् { पम्यम्मः 



पुलह] सुबन्तर्पदौ दी, {११९} 

एकबर° द्विव यद्व 
सत्रे, सण्यटूयाम्, सन्यहषः 

हि ॥ सधरीवे { सभ्यग्याम् { सम्यग्यः 
सप्य्॒चः+ सद्थटु्राम्, सथ्यहुयः 

#। { सधीचः { सब्य^भ्याम् सण्यरयः' 
ष्, { सघ्य्च» सम्यच्चो.ः { स्याम्, 

सध्रीचः „ (सनीचःः सप्रीचान् 
सध्यञ्ञि, सध्या. सम्यद्दष, 

त { सभरीचि [सः | स्प्यः; 
सथ्यक्ष् 

(षद अञ्चति \ति सथ्यङ्-तहानुयावी ) 

२६५ चकारान्तः पुदिङ्गः “ तियैश् ' ब्दः । 
11. 4 छण], 

भ॒ तिर्य विर्य्डी तिर्यभ्वः 
से. हे तियङ् “हे तिदन्दौ हे तिय्वेः 

दवि. तिर्यशम न ( 
ति्यचा, यद्या, तिङि 

ह (दिवव { (1 (4 ॥ 
तिर्यश्चे, [६ + तिर्यद्म्यः 

न { तिगे { सियाम् 1 सिष्य 
तिर्थच, तियुङ्ग्याम् , तियंकम्यः, 

४ ॥ तिरः { ति्ग्न्याम् { (भ 
तिर्य्ब-, तियभोः, नर्येज्चाम् 

४४ { तिरथः { तिष्ोः वि 4 

तिश्च, तियञ्ोः, क 
बः ॥ तिरष्दि ॥ तिभः 1 ( 1 

(तिरः भ्वति इति तिर्ंड्=वश्रगामी ); 

सदह चकारान्तः पएदिह्नः "शुच् ' शष्द्ः। 
चा. 4 0००, ०४ हन्न. 

भ. कन श्य ष्वः 
सर हक हङ्ग्यौ कथः 



(१२० ] संश्त- [ हलन्ताः 

एकव द्वि° बहव 
पि. कम् कव्व सुखः 
तृ छन्वा ऊछङ्ज्याम् कङ्भिः ष्य, श्रुश्चे ऊड्भ्याम् ऊङ्भ्यः प. चुः कङूभ्यास् कङूभ्यः ष, न्नः कखः ऊभ्वाम् 

जहा ऋ ऊड्-ण्थु, स. हाश्च छभ्वोः | ४. ४1 

( फुखति कुटो भवति शति करुद्-कुटिठः ). 
२द७ चकारान्तः दुखिक्गः ' पयोमुच्” दाब्दः | 

१1, «4. नण्पत, 

पयोपुक्, योमन; ४ { भ पयोशचै पथोपुचः 
सं { ६ [4 हे पयेशुवौ हे पयोुयः 
द्वि, पयोमुचम् पयोमुषी पयोमुधः श्र, पयोमुष्ा पयोमग्भ्याग् पयोभुग्भिः श्च, पयोमूचे पयोटुग्भ्या् पयोमुग्भ्यः पं, पयोरुष्वः पयोमुग्भ्याम् पयोशुग्भ्यः प. पदयोमुषः पयोमुचोः पयोमुषात् प, पर्ोशुचि पयोरूयोः पयोग 

( पयाति भरज्यति इति पेोपरुर्=मेषः ) 
एवं -युष्च् › जरमुच् , 

२९८ चकारान्तः भुिङ्गः “द्व् ' श्तच्दः। 
१. ¢ ह००ये ०९ चपल, 

म. | 9 [4.41 सव्रषः 
स, [४ ल देण दपणः 



पुिद्गाः 1 

एकव० 

ष्ठि सुवृ्वष् 
ठ सुद्ना 
श्व. सुदृश 

प. सुद्ः 
व, सुरः 
स, सुधि 

"वन्य 4 
प. 

ष, 
५ 

भ. 
सं. 
ष्रि 
षु. 

१ ° मडति इति मञन् ज इ्ति 

सुबन्तल्पक्तीमुरी. 

द्विव 
खव 
सुदृद्यास् 
सुदृद्भुषामर 
र घान् 
सुष्श्वाः 

सुट्भोः { 

[भरन 

बह्व 

सुद्चः 
सुहृद्भिः 
सुचृद्धय - 
गुदृडधः 
सुहृष्षम् 
सुवृट्रमु, 
सवद 

( सुष्टं इश्वति छिनत्ति इति सुद्ृद्=फाष्टतद्) 

२६९ तकारान्तः पुंलिङ्गः 'खृदत्' शब्द्: । 

ङन् 
देबहन् 
शृदन्तम् 
श्दता 
गृहते 
बृहत 
दतः 
वृहति 

%. 9६८. 

चरन्तो 
हे बरषन्तौ 
घृहन्तो 
बुद्धाम् 
इदद्धघाम् 
बृददाम् 
शृता" 
बृहतोः 

शन्तः 
हे हृदन्तः 
हतः 
खहन्िः 
शृरद्धयः 
शदद्धय" 
इहताम् 
हहष्स 

( गृ्ेते वध्यैते इति मृहन्-वद्धितः > 
एव -गच्छत., भश्न्, श्वसत्, वदत्, भेवत्, 

२७० तकारान्तः पुद्धिष्नो * महत् ' शाब्दः । 

मदयन् 
हे भषन् 
महान्तम् 
महप्ता 

१. एट्पल8ण८, 

महन्तो 
हे महान्त 
महान्तौ 
महद्धपामु 

महान्तः 
हे महान्तः 
महतः 
महः 

५" धाते व्ानेकारिकक्दन्वे "भवनु" 
हन्द" हदर्, शम्ददत् | ° माग धातोरपप्यत्रः “डतु ' परस्ययान्तो *भवरत्? 
द्ाष्ट्ः ५ “मरन् * इति दधेगि्त्य इति विदद, । 



१२९] ससछत- { हलन्तः 

एकव* दधिष वह्वर 

ष्व, महते भहद्धयाम् मङ्ग 
पेज महतः महद्ान् मद्रः 
ष, महतः महतः महताम् 
स. मदति महतोः महत्स 

( महते पूज्यते दरति महानत=पूर्थः ). 

२७१ तकारान्तः पु्िद्गः “धीमत् ' शव्दः । 
१४, पाध, ००९ 08 सहु ९००१ 1४६या1६९०८९. 

प्र. धीमान् धीमन्तो धीमन्तः 
सं, हे धीम हे धीमन्तो हे धीमन्तः 
श्व. धीमन्तम् धीमन्तौ धीमतः 
स्. धीनतः धीमद्धवाम् धीमद्धिः 
च्च धीमते धीमद्धपान. धीमयः 
पै, धीमतः धीमङ़धामर धीमद्धपः 
प, धीमतः धीमतोः धीमत 
स. धीमति धीमतोः धीमस्सु 

(८ धीः वद्धिः मस्य अस्ति इति षीमान्-पुद्धिमान् ), 
एवं-दुद्धिमत, श्रीमत्+ हौमवर-गोमत, घनवद्, वेद्यत, पुत्र 

वत्, जयुष्मच्-पथतयः । 

२७२ तकारान्तः पुंलि्गः "गोमन शब्द्; । 
« 9. 0९ भण्डु ४० 10१९ त्णर४, 

ध्र. मोमान् गोमन्त गोमन्त। 
सं. देमोमन् देगेन्तो हेगोमन्तः 
धि, पोभन्तर् णोनन्दो मोपतः 
मू. भोमता गोमद्धास् गोमन्धिः 
ष्य, गोमते मोमद्धधान् मोदः 
पे. गोमतः शोभद्पाश् मोमद्धपः 
प. गोमतः भोमततोः गोमताम् 
स, रोमि सनतो गोमस्म 

(गमन्तम् इच्छति इति सोमान्-महं गोमान्त्यानितीच्छुः ) 



पैिव्राः] सुबन्तरूपकीमुदी,. [१२३] 

२७ तकारान्तः पुंलिद्धः ‹ जवस्" शव्दः 
ॐ शप्र एणा०प्य, 

. एकव र द्विव वेदवर 

य. भवान् भवन्तौ भवन्त. 
सं, हेनवत् हे भवन्ती हे भवन्त 
षि भवन्तम् भवन्ती भवतः 
त्. भवतां भवद्धधाम् भेवद्धिः 
ष्ठं भवते अवद्धधाम् भवद्धपः 

प, भवतः भवद्रयाम् भृवद्प! 
ष, भवतः भवतोः भवताम् 
स. भवति भवतोः भवस 

(माति दौप्यते इति मवानू-रोमनः त्वम् ) 

एवं -तत्रमयद्+ भत्रमवच) ततो मवत् , भततोम्बत् ॥ 

२७४ सकारान्तः पुंछिक्नः ^दद्व्  यब्दः। 
9, लाप, 

ददत्, $ भ. { द् ष्तः दतः 

स. {ड (9 दे दक्ती हे ददतः 
ष्ठि. इददसद् ददतो ङ्दृतः 
भु. दृष्ता दश्यत ददद्धिः 

थ. ददते इवद्धपाम् षडप 
पे, इश्तः शड्डपापर् द्द्दषः 

ख. दरतः इदतोः ददताम् 
स. दृषति इदस द्ड्ष्टु 

(दशति एति द्दद-शचा, ) 
एव -दद्, 



[१९४] कस्छत- . [ इटन्ताः- 

२७५ तकारान्तः पुिज्ञः * जश्चत् › शाब्दः । 
„ 7, हप्लणट, । 

एकव ० द्विव दहु 
भ्र, { जसेत्, जतौ # भ्र. { जक क्षत जक्षतः 

त. { [१ हे जक्षत हे जक्षतः 
द्वि. अक्षतम् जक्षती जक्षतः 
त्र. जक्षता जक्षद्धधाम् जक्षद्धिः ण्व, जदति जक्षद्धचाम् जक्षदरथः प. जक्षतः जक्षङ्धपाम् जक्षसः 
प. जक्षतः जक्षतोः जक्षताम् स. जक्षाति जकतोः जक्षत 

( भक्ति शति नक्षत्-अत्ता भक्षकः ) 
२७३ तकारान्तः दिन्नः "जाय्त्° शब्द्; 1 

४४, परभण. 
जात्» 

५ भ. [ सवः जाचत्तौ जातः 
> {हे जापत्, जामय) १ त {र ५ हे जामतो हे जायतः 

पि. जाभ॑तम् जापरती जाप्रतः त्रु, जाभता जामरद्भघाम् जाभद्धिः श्व. जापते जापद्धधाम् जाभ्रद्रधः प, जापतः जाचद्पार् जाप्रद्धधः जापतः जाभतोः जाम्रताम् स. जाप्रत्ति जापतेः जामरस 
( जागर्ति इति जाप्रत्-जागस्फः विनिद्रः | 

एव -द्रिश्त् ( दरिशाति {ति दग्दित् ), चात् ( आतत शति, शासत् ), चफाषत् ( चङ्रास्ति दति चकात् ), दीप्यच् { दोष्यत-दीप्यत, द्यति शति दोध्यव् ), वेव्यत् (वेवी. तिन्गम्छतति दति वेष्यत् ) प्ते एन्छ दवथाः । 



रेः} सुयन्तस्पसै्शी. [ १२५] 

२७७ पकारन्तः यँष्टिङ्गः ' युष ' दाब्दः । 
४१, उभैष्व्धाण 

एकव द्विव हुव 

भर, { यद, -श्पौ रषः 
टे, स. | इट हे पो देर्पः 

द्वि. सपम् शर शयः 
पू, रषा शग्भ्याम् गि 
च, रषे उष्भ्याम् उच्य 
ष. रुषः श्यम् ग॒ष्भ्य 

ष. उषः सपो षान् 
स, रषि शएषोः स्ण्ु 

( गोपायति ईति गुपए-रक्षकः) 
एव-टुए्, रप् , शप् , हरषप , भसत्, टपप्णतयः 1 

२७८ दकारान्तः पुंिङ्गः ^ तादश.“ शब्दः । 

च, 07 च्म ५1, 

तादृङ्न, ॥ि > प्र. ] च् व वदृ त्ष 

श ॥ ६ वा देताद्रशे हेताङ्शः 

षि तादृशम् तादृ तावृ्षः 
त॒. वरटा तादृग्भ्याम् तदृग्मिः 
न्न तावृत्ते तादृगभ्याग् तादृग्यः 

प. तादृशः तष्ृग्याम् साट्ृग्यः 
ध. तादृश्चः ताङृशोः लावृशाम्र 
ख. नादृशि साद्ृदोः चाकू 

( तभिव ये पश्यति इति ताटर्-तथाविधः } 

एवं स्वाटद, माद्द्, एतद्र, भग्यादश् + मवादश् प्ररूतथ" 1 

ताद, सादटरपाम्-ङति केषायेन्मतेक भवतीति बोध्यम् । 



[१९६1] सख्त [ दछन्ताः- 

२७९ शकारान्तः बुद्धः ^ विश्य्" दाष्द्ः॥ 

आ. छण्छणषटु इणु, 

एकंदर 

विद, भ्र. ह 
विद् 

प { हे विद्धं 
ष्ठि. विद्यम् 
न. विष 
च्च. विन्ते 
पे, विषाः 
प, विषः 

स. विद्धि 

द्विव 

क्कि 

हेविकौ 
विकी 
विङ्भ्याम् 
विड्भ्याम् 
विड्भ्याम् 

विदः 

विक्षोः 

बहुव० 

विदल 

हि विश्षः 

विशः 
विड्भिः 
विड्भ्यः 
विड्भ्यः 
विक्षाम 
{ दिदल्सु+ 

विद, 

( विरति दति विषतपेस्यः, प्रजाजनः ) 

२८० शकारान्तः पुंलिद्धः "नशा." शाब्दः । 

‰. एभंशण प्ट. 

नक्, नश् भ ( डु नौ । 
न नग = = सं { ददः देनशे 

चि. मशम् नदौ 
नर्भ्यास्, 

९“ न्ष 1 
नम्भ्याम्, 

बः (6 
ए मर्याद, 

पै. नक्ष ( 

प, नषाः नोः 

स" गि नष्ेः 

नदाः 

हे नशः 

नवाः 

{ नरि 
नेडनभिः 

{ नम्भ्यः, 

मङ्भ्यः 
। मग्भ्यः, 

मद्भ्यः 
नद्राद्र 

नकु; 
नदस्सु, 
नद 

८ द्यति इति नशु, यदः. ) 



[लिङ्गः] सुवन्तरूपकोमुदी, {१२७ ] 

२८१ दकारान्तः पुंलिङ्गः “शतस्प्रर् ' द्द्: 1 

‰ एमाद सं८्छ प्रत्ते साध तोष्छाहल्वे एपद््ल, 

&८ 

एकव ° द्वि बहुव० 

भर [६3 षृतस्प्शो पतस्पृश्यः 

से. { हं | 1 हे ृ तस्टृसो डे एतस्पश४ 

दि. पत्रम् चतघृषौ पृतस्पशः 

सु, पूतष्पषा घतस्प्ग्भ्याम् पृतष्पुग्निः 

ष्य, पृतस्एते ्तस्पृण्भ्याम् पृतष्पग्भ्यः 

प. एतष्पृरः शतष्टृग्भ्याम् पृतष्पमभ्यः 

ष. पतस्पृशः छतस्पृशोः पृतस्टदाष् 

स. पतष्पचि चृतष्पशोः तष्ट 

(रते शति इति धृतसपृर्-घरृतमिश्र भोदनः ) 

पएवे-क्षीरष्श, दपिष्पश्, सूपस्पृशमष्टतयः 1 

२८२ श्रकासान्तः पुंलिङ्गः ‹ स््भ्* दन्दः । 

श्र. ०प्ला1णह, 

प. { 4 षषी सटः 

0. र ॥ 
ष्रि. स्पृयम् स्पृ स्पृषाः 

सृ, स्यरणा स्पृग्भ्यास् ष्पृगििः 

न्य. स्पते श्ट्ग््यास् स्पृग््यः 

पे. स्ट स्दृग्भ्याम् स्फृग्भ्यः 

प, स्पृष्ः स्पृशोः स्पृाष् 

स, पपि श्प श्पृषु 



[१३० ] सेत [ दलन्ताः~ 
<< पकारान्तः तुङ्गः “ चिकीर्ष › शाब्दः 1 

#, एाशणयषट ६० 0, 
एकवण द्विविम पहुवर 

भ्र. च्विकीः चिक्रीपो चिकीर्षः सं. दहे चिकीः हे चिकीर्पौ हे चिकीर्षः दिः विकीर्षम् चिकीर्वो चसिकीषः च. चिक्रीप्पे चिकीर्भ्याम् चिकीमिः च, चिकी चिकी विर्यं प, चिकीर्षः चिक्रीभ्यार् विषीर्म्यः प. चिक्रीवः चिकीर्षः विकीर्ण सं. चिवीवि विकीपोः { मी 
(कवमिच्छि चिमीर्ति, चिकीूति इति चिकौः=कप्गेष्छः ।) 
एवं-जिदीष् , मम्, 
९८९ पक्रारान्तः धुंलिङ्धः “पिपिष ' शरावः 1 

१1, 040 प्ंण्टु ८९ 8८०, 
भ, विषठीः पिषञ्िः पिषटिषः सं, दहेतविषदीः दे पिपरिदी हे पिपडिषः दि. पिपटिषम् विप्रिपी पिपटिषः शे, पिपष्िपा विपदी््योम् सिषदीरमि! च. विपध्पि विषदीभ्याम् पिषदीर्वः पे, विपष्िपः पिपदीर्भ्याम् विदीर्य पः विषद्िधः विष्व विप्रदिषाण सं. पिमे विपडिोः विषदी पिपरीषतुण (ष्ठिवुभिच्छति पिपठिषति, पिपथिपरति दूति पिपटी=मभ्यनेन्ठु) 

२९० प्रफाणन्तः पुटि "दौप्् ' दर्दः । 
ग, 4११ काय, 

प. षोः दोप ध, ष, देशः देतो दवे पेषः 



्युलिक्नः ] सुबन्तरूपकौमुदी. [१३१ ] 

एकव ० द्विव षटुवर 

दि दोषम् देषो ह 

तदृ [दधः द 
(9 {दिम [शुष 
दोष्णः { दोषभ्याम्, दुष्य, 

दो 
ॐ 2 दोष्णा, 
शोषा 

2.44 4९ 22; 

(=, 7 

~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ 

श) 
{ दोष्णः { ोप्णोः, 

प 

(1 दोष्नोः, 
दो 

* (दाम्यति अनेन इति दोः-पुजः ) 
२९१ धकायन्तः धँलिष्तः “विचि ` छन्दः । 

आन पए8ाण्ट ४० वपष, 

{ विविद, विविक्षो विविक्षः 

{१ हे विशो हे वििक्ः 
, विषिक्षम् विविक्षी विषिक्षः 

कृ. पित्रिसा विव्रिड्भ्याम् विविद्धि 
च, विविन्ने विषिद्भ्याम् वित्रिड्भ्य 
पर विविक्षः विषरिड्भ्यान्र विविड्भ्य, 
च. विचिक्षः विषिकषोः विविक्षामरू 
स. दिविति विविकषोः {स्स 

( वेषटमिच्छति विविक्षति,-विविक्षति ति विविद्तपेेच्छुङ ) 
२९२ चकारान्तः पुद्िद्धः " तथ्" राष्दः 1 

श्व एो9दावट, तपण. 

भः { शतः सी स्ता 

[2 [गक हैष हेनधो हे वेशः 



{१२८} सस्कृत~ 
२८३ पकारान्तः पुंिङ्गः 

१. 3णृत. 
एकष० द्विव 

भ्र, { स दषषौ 
से. ॥ ् [५ हे र्षौ 
दि. द्व् दध्रषौ तरे. दभूर्षा दधृग्भ्याच् श्व, रषे रग्भ्याम् प, दष्टपः शषुगभ्याम् ष, षष्वषः दतोः 
स, दृश्षि षष्षाः 

सं. 

# 1 

प, 

#2 

भ. [ सड, 
रत्नपुड् 
षे रनर, 
द रलसद् 

षि. र्रनमुपम् 

स््नभुषा 
श्व. रर्नमुषे 
प रस्नषुपः 

रष्तुषः 

स, श्टनमुि 

रलघ्पौ 

दे रल्ययुषो 
रलरुषी 
रलनष्द्भ्या्र् 
गस्नमुद्भ्यास 
रश्नमुदभ्याम् 

रतनशपोः 

रत्नसृषोः 

( पत्नि मुष्णाति इति ग्तनमुद्-ए्नयोरः ) प्यं -मष्द्धिपू, पश्पृर्, प्रमृतयः॥ 

। 

[ दछन्ताः- 

देष" शब्दः | 

भहुव० 

दष्टषः 

हे दष्टः 

ष्धृषः 
दर्भिः 
रधृग्यः 

दधृग्भ्यः 
रृष्ेषास् 

दृष 
( परष्णोति मगल्मते शति दध्रक्-प्रगल्मः ) 

२८४ पकारान्तः पुँलिङ्गः * रत्नसुष् › शब्द् । 
४. 8८बाण्ड >} 

रेतः च्नसषः 

हे रलष्षः 

रत्नमुषः 
रर्नमुद्धानिः 
रत्नमुद्भ्यः 
रष्ननुद्रम्यः 

ररनरषाम् 
र्नशुदसु, 
रन्न 



दुह्राम्] ुयन्तद्पन्धौएुदी. [१२२] 

२८५ चकारान्तः पुंिह्गो बहुवचनान्ः "वणु ' शब्दः । 

२८६ पकारान्तः पुंलिङ्गो बहुवचनान्तः परम पष्, दाव्व्;1 

# 8३ 

वहुवे० यहुव० 

धद. परम् 
# 1 षड् { परमषड" 

घट्, पर्मर, 
(0 { षड् { परसमषड् 
नृ" षद्भिः परमपद्भः 
ष्य, पड्भ्यः ‹ प्रमषड्भ्यः 
पर धपड्भ्यः परमषड्भ्यः 
प. पण्णा परमषण्णाम् 

1, | परस्तु, { पणय, 
"(षद् परमपद्सु 

२८७ पफाणन्तः पुलिद्धः ' पियपप शब्दः 1 . 
#, 06 1० हाय, 

एक्व० द्विवि बहूव 
भर { परिययद्, परियो नियपपः पियद् 

स. {ड [4 हे द्रिययवी हे भियषपः 
वि. प्रियपरम् त्रियषदो परियपषः श. मियदधा प्रियषडभ्यास् प्रिव॑षदमिः 
ष्व, पियद्ये परियषड्भ्यार् प्रियषड्भ्यः 
ष. प्रियदव प्रियरड्भ्याश् पियवङ्भ्यः 
प. पिय पियषपष्यः ( द नियरध) सि ख॒ प्रिय व्रियपधोा. {4 ५ 

(प्वाः पटू यस्य सः प्रिपषट् ) 



१३९] , 

एकव ० 

ष्टि. तक्षर् 

त, तक्षा 

ष्व, त्ते 

पै. तक्षः 

य. तक्षः 

स. सक्षि 

संत 

द्विव 
तकौ 
{ तरभ्याम्, 

तद्धभ्याम् 
[ तर्भ्याम्, 
तड्भ्याम् 
{ तग््या्, 

तडभ्याम् 
तक्षः 

तकाः 

( सक्षयाति भन्यत इति ततश ) 

२९३ पकाणन्तः पदिः ‹मोरक्च^ व्ब्दः 

[ दठन्ताः- 

यहूव० 

तक्षः 
॥ तर्नः, 
तङ्िभिः 
तमन्यः, 

तद्भ्यः 
{ त्र्यः, 
तड्भ्यः 
कक्षाम् 
तक; 
तद्र, 
तरस 

८ तक्णोति तनूकसेति दति सूत ) 

¶, 0९ भौ [१०८९५७ ९०७8. 

गोरक्, गोरर 1३ 
श { पोरद" गोर् ` णेरमी 

+ {द गोर्क,टे गोरर; 5 
^ { द मोरटहेगेषद्र दे भोर्पो 
व्रि. गोप्फम् गोरो 

= सोरुभ्याम्, 
> शरा 1 भोष्टरभ्याम् 

मो गोरभ्या, च, मोग ॥ 41 
४: गोरग्भ्याम्, प, भोरभः { 11 
ध. भोपर गोरसाः 

स, गतेरा मोरस्तः 

गोरः 

दे गार्थः 

गोप्यः 

1 षोननिः, 
गीगद्रभिः 
{ गोर्ष््यः 

गोष्टरभ्यः 
णोरण्भयः, 
गोष्ठ्यः 
मास्शार् 

1 गोरः 
मारद्षय्, 
माष्ट्रु 

(गाः गसुरति भन्धेन एति गोष्ट गोपायिता, णाः 

रक्षति वपीति गे्ट्र-पाषाटः) 



युद 1 सुभन्तसूपकौमुदी. , १३३] 

२९४ पकरारान्तः पुंिद्कः " पिप्न् ' शब्दः 1 
‰, 7&8्णण्ड 9 (णण, 

एषव० द्विव बहुवम 

भ. [पिक विपक्षो विस 

{३ कष हे षिषक्ौ हेषिपक्लः 
धि. पिपक्षम् विपक्षी विपक्षः 
मू. विपक्षा दिष्भ्याम् विपिन 
शच्च, पिपनि पिपग्भ्याम् विपरभ्यः 
पे, विपन्नः विषर्भ्याम् पिष्ग्भ्यः 
प. विपक्षः विपक्षः पिपक्षाम् 
स, तिषरक्षि ~ विषक्तोः पिप 

 पतूमिच्छतति पिपक्षति, पिपक्षति इति पिपञ्नपकेच्ः ). 
२९५ चकारान्तः पुँदिह्नः ‹ पिवस्न् ” रच्य्ः । 

%, ए0ध्डर०पऽ 91 १0९8४४४, 

५. {ष् विषो वलः 
स. {१ पिक हे षिव हे विवक्षः 
द्वि. चिदक्षप विवक्षा व्रिवक्षः 
शू. विदा वरिदर्याप् विष्रिनिः 
च्च, विषति विदम्भ्यान् दिवश्भ्य 
ष. दिवक्षः दिवग्भ्याम् विवग्भ्यः 
प, विवक्षः विवक्षोः विवक्षाम् 
र, विषनि त्रिषक्षः वरिषक्ष् 
( वक्तुमिच्छति विवक्षति, विवक्षति दति विधु-चयनेच्छुः ) 

२९६ पकारान्तः पुंलिङ्गः ° दिधन्र् ' श्दः। 
१. १0६8८००३ ०१ ७८८०१४६. 

1 
21454 रेपो देषः 

| 



[१३४] संसत { हन्ता 

एकव० द्विव चहुवम 

दवि. रिधकषम् दिधक्षौ श्धिक्षः 
त्. धका दिग्भ्याम् विषन्नः 
न्व, दिधक्षे दिग्न्यान् विधग्भ्यः 
प, दिधक्षः दिषम्भ्याम् दिग्भ्यः 
भ. दिधक्षः दिधक्षो रिधक्षाम् 
से, दधन्ति ` दिधक्षो दिधक्ष् 
( दर्पुमिच्छति दिषक्षति,-दिधक्षति दति दिधक्नददनेच्छुः ) 

२९७ धकारान्तः लिङ्गः ' पिस् ' धान्दः 
^ 096 846एणट रणी. 

भ. सुपीः सवित शविक्तः 
भे, दे सुपः हे सुपिसी हे सपि; 
दि. सुतिसमर सुपिसौ पिस 
शर. शुविस्ा सुपीभ्यीस् सुपीर्मिः 
ष्य, सुविते पी्यम् सुपीन्यिः 
पे. रुरिसः सुपीभ्यौप् सपी्व 
ध. सुविसः सखदिसोः सुपि 

स. सुकिति सुषिः शीष 

( सुष्टु पेएति गच्छति ईति दुपीः=षुगन्ता ) 

९.८ पकासस्तः पुंलिङ्गः * छुस ' दच्द्ः 1 
१, © तपण र्ना, 

म, सतरः दसौ स्ततः 
सं सदः हैसतसौ हे सतसः 
षि खटुषश्र खुवृसो खठसः 
त्र, सुदल सुत्याम् सुप्रभः 
च. सुतुस सत्यान् स॒त्यैः 
प॑. सततः सुगृर््याम् सुन्वः 
प, सुपः घ्॒सोः गतस्स 

स. सतुति सुनुसोः { सुव 

( ष तीक्ठति चण्द्यति ति पतूः=पुण्टकः ) 



कुचाः 1 सुबन्वर्पकौमुदी. {१३५ | 

२९९ षकारान्तः पँदिद्धो “विद्धस् शब्दः । 
श. (ट्वा. 

, ए्व* चरि षटूव 

विद्रा शिद्रसी विद्ंलतः 
हे विन् हे विद्रासी हे विदंतः 
विक्मंसष् विदत विद्षः 
विदुषा विद्द्धचाम् विषद्धिः 
विदुषे वि्दबाप्र . विद्यः 
विषः दिब्दधधाम् विद्धः 
विद्धः चिद्षोः विड्षाम 
वरिषुषि विपः दिद्रस्स & 34 445 

(वेद इति विद्वान्प्ण्डितः) 

एवे-दाश्वस् , मीदूस् , साब्दष् , जगन्वए्, प्रषटतः । 
+~ 

२०० सकारान्तः पुंलिद्धः “सेदिवस् * र्द 
1, 8116५०६ ६९०४6. 

84843 444 544 

सेदिवाम् सेदिव सेदिवांषः 
हे सेतत हे सेरिवांषो दे सिविर्वाषः 

„ सेषिषांप् देदिवांसी सेष्षः 
सिषेषा घेदिवद्धधार् सेकिषिदिः 

. धेष्वे सेदिवश्षानर् सेदिवद्धवः 
सेदुः सेदिविर्पाम् सेदिविढषः 
सेदुः सेदषोः सेदपाण्र 

तेवृदि सेडषोः शेहि 

( षष्ठा इति छिषान-त्वितः ) 

एदं-तस्थिवष्, जग्मि, उ्पेपिवम्, पशतयः 1 

2०१ सकारान्तः पुलिङ्ः ' सुद्दिस् ' दाब्दः 1 
श, 096 च० ४1115 जल्]. 

च. शहित् श्वासौ मरिषः 
त. दे रिन् हेश दे सुवः 



{ १३६ ] 

वि. 
तु. त्. 
च. 
प॑. 
घ. 
स, 

एक्व० 

सुषम् 
सर्द 
सिते 
सुहितः 

सहदिसः 
स्र्हिसि 

= संछत~ 

द्वैव० 

स्हिसौ 
खडिन्भ्याम् 
खदिन्भ्यास 

इदन्या 
सहसाः 
सदिसोः 

[ दन्ताः 

बहूव 

सदिसः 
खहिन्भिः 
सटिन्भ्यः 
खदहिन्म्यः 
सहितान् 
सर्दिशु 

८ सषु हिनस्ति इति सुदिन=सुर्दिकः ) 

३०२ सकारान्तः दलिज्ञः ^ ध्वंस ' शाब्द \.। 

{ ध्वत्, 
ध्वद् 

॥ ष ध्वत्ः 
हे ध्वर् 
भ्यस् 
ध्वसा 
ष्वसे 
भ्यसः 

= भ्यस् 

भ्यत्ति 

४९, ^. १९३९८०१९. 

ध्वस्त 

हेभ्यतो 

भ्वतो 
भका 
भ्वद्धघाम् 
भ्पद्रयाम् 
भ्यसः 

प्यः" 

ध्प्रसः 

हे ध्व्रसः 

भसः 

ध्शरह्धिः 
ष्वङ्धचः 

धवद्भपः 

ध्यसास्न् 
धव्रत्सु 

(ध्वंइति भः पतति इति ध्वत्~-अधःपाती ). 

३०३ सकारान्तः रफैिङ्ः "लस् ' द्रान्द्ः । 

एकव 

(ॐ, 
+ | षस्त, 

[9.3 
प्सम् 

प्रमा 
स्तै 

2, प्रपष्ा (मा8. 

द्विवि० 

छी 

डेखसी 
खी 
स्पा 
सदधाम् 

धटुवर 

चलः 

ष्चैय्सः 

खसः 
प्ष्िः 
सहः 



पुति 1 

एकव 
स्स 

खख 
सरि 444 

सुबन्तरूपकौमुरी 

द्विव 
सद्धधश्य् 
घसो 
क्सो 

[११० | 

बहुव* 

सड 

सरसाम् 

सस्तु 

(खखति अध, पतति इति सत्-भष पातुक ) 

३०४ सकारान्तः पिङ्गः “पुंस् ' हच्यः । 

अनान् 
दे मन् 
पुमासम् 
पसा 
41 
पृस 

पुस 
पसि 442 वन्य ङ 

ऋ, ^ पा 

उमा. 
हे ऽमासो 
समासौ 
श्याम 
सभ्या, 

सभ्या 
सुला 
सो 

एमास 

दे ष्मास 
[4.1 
पुनि 
खभ्य 
णम्य 
उसा 
एसे 

( पुनाति पवित्रयति फुडमिति पुमान् =पुरुष ) 

३०५ सकारान्त. पुंलिङ्ग. “उशनस् शाब्दः । 
+ 4 0९ ० दयुक्ताचारये 

उदाना 
हि उदानन 
उदन 
हे उदन 
उशनसम् 
उशनसा 
उषानसे 
उष्नस 

डरनस 

ङशनतसि 

थ 

4 44 4ध्यन्नै 

उशनसो 

इ उशनसौ 
= 

उश्नसा 

उशनेन्वात् 
उद्यनाग्यास् 

उदानीन्यास् 
उद्यनसा 

उद्यनसो 

( वटि इ्युशनान्युक् ) 
1 

उदानस 

हे उशनस 

उशनस 
उशनोनि 
डशनोभ्य 
अद्यनोन्य 
उश्चनमसार् 
उशनस्सु, 
उशनसु 

4 " पुल * इति प्तारस्वतव्याररणानुयायिन, ॥ 



{१४० संस्छत- [ इन्ताः- 

ख = श्य 
स, 

एकव° द्वि वहुष° 
पिण्डग्लसा पिण्डग्लोभ्याम् पिण्डग्लोभिः 

„ पिण्डग्लसे पिष्डग्लोभ्यामर् विण्डग्लेन्यः 
पिण्डग्लसः विण्डन्ल्योभ्यार् विण्डग्टोभ्यः 
पिण्डग्लसः पिण्डग्लसोः पिण्डग्लत्तास् 
= {ति व विष्डग्नस्स, 
पिण्डग्लति पिण्डम्टसोः { बिण्ग्लमस 

( पिण्डं ग्ठसत्ते भत्ति असी पिण्डश्छःन=काकः) 

३११ सकारान्तः पुंलिङ्गः सयैनामसंक्षकः“अद् स् ° शब्द्: । 

भ, 
षि 
त. 
ष्व. 
ष. 
ष. 
स 

षि. 

श्च. 
प. 
प, 

१४, ४४, 

असौ णदू अनी 
भुन् श्रू णन् 
घामुना मूभ्याषू शमीभिः 
आमु भमून्याम् * कमीभ्यः 
समु्भात् भमरभ्याम् समीन्यः 
छमुष्य घयुयेोः स्मभीषाश् 
अमुष्विननर ्ममुयाः कनीषु 

३१२ सकारान्तः युधिः "मद कस्" शष्द्ः 
199. 0्भप्, 60 ०० 80. 

ख्रसरी मकौ भप्फे 

ध्यक पुतो भमृकान् 
स्ममुकेन् क्ममग्राभ्यामू् ॥ 
849 स्मे अगरुकराभ्याम् 

ममू रुन छरुकाभ्याम् भम॒क्रभ्यः 
(क खुदाय पभुकषान् 
भरुकन्मिन् ष्यडुकयोः छसु ` 

दति दरन्तगृिद्ररस्दाः 



खटिकः] सुबन्तक्पवौपूष्टी. {१४१ ] 

1 4 ७ 117 र सा. 

एलफपपषर एण दप्तूछट् {ए 69९०८०६३ 

भय हन्तखीरिद्गशब्शाः 1 

३१३ कारान्तः खीणिद्घः“ उपानह ' श्तम्द्ः । 
^ 4 87006, 

एकवण द्वि° यदुवर 

उपानत्, 9 भ्र. { उपाद् उपानहौ उपानहः 

हे उपानत्, = द त ॥ हअ हे उपानह हे उपानः 

ए. उपानहम् उपानहौ दपागहः 
क्, उपानहा उपानद्धचाशर् उपानद्भिः 
च, उपानदे उपानद्भपाम् खपानद्पः 
प. उपानहः उपानङ्कधार् उपानद्भषः 
च, उपानहः उपानहोः उपानहाम् 
स्, उपानहि उपानः दपरानस्सू 

(उपन्ेते चरणैः यया सा उपानव=चमपादूः ) 
२९४ दकारान्तः खीलिद्गः “उष्ण ` चछब्द्ः । 

^ पत् ग फश्ा० # एडम इय. 

श. [सक उत्िहे उष्णः 

स {अः हे र्गो हे रल्णिह. 
द्वि. उग्णिदभ् चत्र उष्णिदे 
न्. ₹उष्णिदा चह्णिभ्भ्याम् उ(व्गन्भिः 
च्च. ॐत्णहे उद््निम्भ्याम् उल्णिम्भ्य 
प. उष्मिहः उष्णिग्भ्याम् उष्णिग्भ्यः 
य. उष्णिहः उष्णिहः उष्णिहा 
स॒ उष्णिहि उष्णिहोः उन्मिष् 

८ उप्नि्ते प्रयतते भनया शयुष्िकूपवायूः ) 



{ ११८1 संस्छत्त- [ इठन्ताः- 
३०६ सकारान्तः पुंलिङ्धः * अनेहस् शब्द्; । 

५ वपय, 

एकव ० द्विव वहुव+ 
पर. भना प्मनेदसी समने््सः 
सं. हे अमेष्टः हे मनेदततौ हे मनेदक्षः 
ष्टि. भनेहतम् छनेहसौ घ्मनेदसः 
सु. अनेहता मने्ोभ्याम् भनेदोनिःः 
त, भने््ते भनेद्येभ्याश्् जनेहोभ्यः 
षे, मनेः भनेहोन्याण् भनेदोन्यः 
ष, भनेरसः भनेहतोः भनेदताम् 

नेदसोः मनेः, 
सष. धनेहि अनेहसः ((- 

( भनेदानकारः) 

३०७ सकारान्तः युंखिक्गः ° वेधस् ' शब्द्: । 
#^ & पदणट 0 व्रह्मा. 

भ, वेधा वेधसो वेधसः 
सं. टेवेधः हे वेधसे हे वेधसः परि. वेधस वेधसौ वेधसः 
च. वेधसा वेधोभ्याम् वेधोभिः च्च. वेधके वेधोभयास् वेधोभ्यः पे, वेभलः वेधोभ्याम् वेधोभ्यः + वेध चेधसोाः वेधसाम् 
स. येधति वेधसोः वेधस्छ, लि ः (0 

( वेध्य > 
एवे--यन्द्रमषठ, यशस्, विमखपयम्, सचेत्, छमनष्+ 

विमनघ््, सवाससः द्वस, प्रश्तयः 



दिद] 

च वि ट 

सुषन्तरूपकोमुदौ. [१३९ ] 
३०८ सकारान्तः पुलिङ्ग: ' ु वस्” शब्दः { 
#, 06 ० एध्याह व ९०० हभ पठण) प्राक, 

एकव द्विव० षटु भ. सुवः सुषसी सुवः सं, हे सुवः दे सवस हे सदसः षि स॒व्तम् सुवसौ सुवेषः ु- सुषा सुवोभ्याम् सृषोगिः च. सुवते सुवोभ्याम् स॒बोभ्यः प. सुवतः सवोभ्याम् सुषोभ्य प, सुषषः सेषसोः स॒दसाम् (त तोः सवस्स्, 
स, सुवति सुवसोः { दु 

( युष वस्ते महतौ सुवः--शोमननिवासी ) 
३०९ सकारान्तः पुंलिङ्गः * पिष्डन्रस्' श्ाब्द्ः 1 

# 4 सण, भ्र- पिष्दधः पिण्डप्रसी पिण्डपतः सं. हे पिण्दधः हे विण्डम्रसो दे पिष्डप्रतः पिषएडप्रतम् विण्डमसो विण्डघषः मू पिण्दसा पिण्डगोभ्याम् पिण्डधोनिः श्व. पिण्डप्से षिष्डः ` विण्डपोभ्य. प. पिण्डप्रसः विण्डनेभ्याम् विण्ड्रोभ्यः ष, दिष्डप्रतः पिण्डपवोः पिण्डम्रसाम् स. पिण्डप्रति रिण्डमतोः { (0 
(षण्डे भरहते अत्ति भसौ पिण्डप्र~काकः) 

२१० खकारान्तः पुलिद्धः “ षिण्डग्लस् ” शब्दः 1 #1, 0४७ त ९७१३ पिण्डान्, 2 000, भ्र. वपिष्डग्नः पिण्डम्न्सी पिण्डन्लसः सर हेपिष्डग्लः दे पिण्डन्लसी हे षिण्डग्ललतः रि. पिण्डग्ल्सम् विण्डन्लदौ 



[५५२] संसछत- [ दटन्ताः- 

2९५ बवकरारान्वः खीलिङ्ः ‹ दिव्" शच्द्ः। 
^, € [त्र्य 

एकव ० द्वि° वटुवर 

भ. द्यौः (ध) द्विः 
स. हेष हे दिश षेदिविः 
हि दिवत् . क्वि षि. 
तर. दिवा भ्याम् शुभिः 
थ. दिदे दयभ्याम दयभ्य 
प. दिवः सुभ्याग्र खयुभ्यः 
ष, र्वि. शकिः दिवाम् 
ख. दिवि दिषोः षष 

( दीव्यन्ति क्रौडन्ति देवाः यत्या सा कीः=स्वरमः ) 

२१६ रेफान्तः खरीषिङ्गः “भिर् ' शब्दः । 
^~ 8१५९९८१ 

म, शीः गित भिरः 
स, देगी हे गिरो हेभिरः 
ष्रि. गिरम् चितै शिरः भृ. निर गीभ्यसि् गीर्भि. 
ष्व, भिरे मीर्म्याम् गौन्यिः 
प॒, निरः गीयस गीभ्य्ः 
प, गिरः भिर भिम् 
स. गिषि गितः णीषु 

€ यी्यैते उचते भनया ति गौप=वायौ ) 
३९७ रेफान्तः स्ीलिङ्गः “ पुर * शाब्दः 1 

1. ^ ^ ५० 
भ्र धथ षते शर" 

श" देषः हेषयै देषरः 
दि" इय् श्प वरः 
षः शुग इयाम् दः 
च. मे पूर्वान् य 



युिद्ाः] युबन्तरूपदीमुदी. [१५३] 

एकदम द्विव यहुव० 

प॒ वः पृम्योस् पूः 
व. पुरः परेः परश् 
स॒ षरि श्तेः पदु 

( पू्न्वे जनाः यस्या सा पतनगरी. ) 

३९८ रेफान्तः खीलिङ्गः वष्ुवचनान्तः ‹ चतुर् * शब्दः 1 
^ 001 

वहुवृ* ° 

भ्र. ्यत्तक्षः 

स. इदेचचततः 

दहि. चत्त 
श्र. चतस्नभिः 
च॒ चतस्भ्यः 
प. चतद्भ्य 
ष. चतसृणाम् 
स चतस 

( चत्तख'=चतुःसख्याः ) 

३१९ मकारान्तः सीलिद्धः ‹ किम् * शब्दः । 
^ १०, 

म, का क्क का, 
ष्टि" वाम् के काः 
त॒ कया काभ्याम् काभिः 
व. कल्ये काभ्यान् कान्य 
ष. कस्या, काभ्याम् कान्य 

व॒ कस्या कयोः कसान 

स॒ कस्यास् कयोः कासु 

३२० मकारान्तः खीलिङ्गः ° इदम् ' उन्दः 1 
^ 018. 

प्र. इयम् ४ इमा 
म, इमाः 

॥ { कन { एने" { एना 



॥ १४४ ] संस्छत- [ एहन्ता+- 

एकंष० दिव वहुवर त. { स्थाः साभ्यार् निः 
च्च. शस्ये सन्यान्र लभ्यः प. मस्याः भाभ्याम् भाभ्यः 
त. स्याः [सिनो भासाम् 

से, भस्याम् {सवो श्मसु 

३२१ जकारान्तः खीलिङ्गः ' खज् ' दाब्दः | 
^ ^ हइणाा००त्, 

अ" {जः सजी सजः 
क्ष, {डे ८ हसी वनः 
त्रि. सजम् सजी स्रजः तर, समा सग्भ्याम् समन्मिः श, सजे सम्भ्याम् सम्भ्यः ष, सः शग्भ्याम् ग्यः प, पनः पमे + सभाम् फस. सजि एगो 1 

( यजति गोमापित्ि लग्=माटा म) 

३२२ द्फाणन्तः खीचिङ्गः सर्वनामसंपकः यद्रू ' दध्वः। 
^ १५०५ ०८ (यामि. 

भ. स्या श्ये श्या! द्वि. श्या श्च ष्याः 0 श्या रयन्दिाप् श्यानिः व च्या ष्दाभ्यप्र् ध्याभ्यः प र्दन्या ध्वाभ्याप् च्याभ्वः ष्ठ, च्दग्याः श्यः ग्वार श्. क्थष्दार् स्यम! ण्दाषु 



मपु्तकरटिङ्गाः ] सयन्तरूपवौयुदी, [१५७ 

* ३५९१. जकारान्तो नपुंसकलिङ्गः “ ऊर्ज ' शाब्दः । 

„500. 

एकव ० द्विवर वहुव 

प्र { उः ऊजीं ऊन्जि 

स {ईग्ट हेऊजी हे अन्न 
णे | ङु, ऊजा 1 >; 

क्, ऊजो ऊग्भ्योम् ऊश्भि 
ष्व, ऊर्ज अग्भ्यार् ऊर्व 
प, ऊज ऊरग्भ्याम् ऊरम्भ्यं 
ष॒ ऊज उर्जा ऊर्जा 
स अर्ज ऊजां उ 

( डजैयति प्राणयति दति ऊर्क=अन्नम् ) 

३५२. जकाणन्तो नपुंसकलिङ्गः ‹ वहज › शब्दः । 
ॐ ~ 1922 विणा प्य प्रन १४२०. 

अट् वहूजि, मर भद यहनी (1 
हे षट्कः, च के भट, 

स { ह त ह वहम { ष्ट 1 
बहक, बद्जि, दि ॥ बू बदूर्जी ॥ कद 

च बहो चद्ग्भ्योम् बहूग्मि 
च. बहून धट्ग्भ्याम् चहूग्भ्ये 
प. बहुज्ञ बषुगग्यौम् चहु्यं 
स चद चहूर्नो दुजोर् 
स, बष्ज बहूनां न्क्ष 

( बनि उनि यस्मिन् ठव बहूर्क=वद्वलम् =कुद्म्पकम् ) 

१ नरजानं सयोग. ‡ २ रनजानां सयोग: । 
14 



[१५८] सेसछत- , [ दृडन्ताः- 

३५३. दकारान्तो नपुंसकलिङ्गः सर्वनामस्क्कः “त्यद्” 
दाब्दः 1 

2 वु शकृ [ण्डुः ०९ ९588०06 क ४6 प्रपोएलण, 

एकव ° दिवि वहुव० 

भ. { श्वः सये. स्याने 

> { स्यत्, षि. ॥ व्य् व्ये ष्यानि 

घरे. च्येन रयाभ्याम् स्य 
श्व. स्यस्मै व्याभ्याम् स्येभ्यः 
प्र, त्यस्नात् स्यान्धार स्येष्यः 
त. व्यध्य स्ययाः च्येदाम्् 

स. व्यन्. ध्ययोः व्यै 

( चत्त-परेक्ष त्रप ) 

५४. दकारान्तो नपुंसकलिद्भः सर्वनामसन्परकः / तदू * 
शाद्द्; । +, वरा. 

ध ते 
म. } श् पानि 

॥ लः त्ते धानि 

नृ, न्तन ताभ्याम् शनः 
च. ष्म साभ्याम् ततेभ्यः 
भे, शभ्मार् साग्वाम् तम्यः 

द. तम्य सयोः तषा 

प. सभ्मरिवि शया तेष 

( तव-परोद्ं स्यु. ) 

२५५. दकायान्तो नपुंलकलिद्धः सर्यनामसप्मकः 

यद्" दास्द्ः { १, प्न 
श्प = 

54 । ५ ४ गानि 



नपृ्करटिङ्गा ] सुवन्तरूपकीमुदी , [ १५९ ] 

एकव म द्विवि चट्व 

द्रि { व ये यानि 

सृ, यम यान्याम् चः 
च॒ यल याभ्याम् येभ्य 
प॒ यस्मात यभ्यिाम् येभ्य 
ष॒ यत्य ययो . दषा 
ख. यमिन् ययो येषु 

(यत्=भनिर्दिटम >) 

३५६. दकाखन्तो नपुंसकलिङ्गः स्वनामसस्तकःः 

पतद् शब्दः । १, ध्ण 

प्र एतत्त, एतच् , एते एतानि 
एतत् , एतच्, णत, एतानि, 

ष | एनत्, 3 { श्न 1 एनान 

श { ए, एतष्याम् शते 
चच एतत एताभ्याम् एतेभ्य 
प. एतस्मात् एतान्यान् एतेभ्य 

प॒ एत्य {+ एतेषान् 

ख॒ एतदत {श्वनी" एतेष 

( एतत् =अतिनिकटयवर्तिं वस्तु) 

३५७ दका यान्तो नपुंसकलिङ्गः "वेभिद् › शायद: । 
# 86087810, 

भ्र { 4 नेभिरी बेभिष्दि 

ख [हु दिः = देवेभिश इ बामदि 
ह [श केतदी वामति 



{१९1 संस्कत [ द्टन्ताः- 

एकवण द्धिवि° वहुब° 
ए गवाक्ष, 

1 [मोचि गोचोःः मोभस्ष, 
गवच्धि, मः गोषु; 

°") गोभच्चि, मोभच्चोःः गवाह, गोषद, 
, (माच्च भोश्चोः मोद्र 

{गः जनवति अनुगच्छति पूजवति इति वा गवाक्=गोपाटकुरम्) 

न्तो नपंसकलिज्ञः ति [कद ¦ 1 
३६० चकारान्तो नपुंसखकलि्धः तिथन्च् शान् 

भ, लणण्ह पर्छ. 

र { [4 तर्थशः तिश तिर्यचि 

ह तिक, दे तिये; [हे तिरश्च, द (त्थ 

५ व तिक्र, ॥ गवी तिर्यचि 
# ( हिः { तिरय तिर्य 
@& { तिरश्चा, { तिशग्याम, { तियमः, 
र" 1 तिथञ्ा तिद्धपाम् तिर्यह्धिः 
च. { पतिर, { तिर्यग्भ्याम्, { तिञभ्भ्यः, 

तिथन्च तियच््वान् तिरयङ्गषः 
षः { तिरः, | ्ियग्भयाम्, { तिर्यग्भ्यः, 

ति्न्नः तिर्यद्चाम् ति्यद्धषः 
पिग्चःः तिरा, + ‡ 
1 14; {6 

तिरुधचि, तिरश्चोः तिर्य 
"9 {दः 13 

( तिरः अञ्चति इति तिर्य क्=वक्रम् ) 

2६१. चफारान्तो नपुंसकटिङ्गः ' खम्यघच्' श्ष्द्ः । 
आ तणण्डु शमह कव कना, 

सम्यन्ः , सम्यमः मठी, ४ 
म सन्वन' सवः | पुनव , सम्यञ्चि 



नपुत्तकटिद्राः ] सवन्तश्यकरोमुरी- 

एकव० द्विवि 

स { सम्यक, हे सम्यग् {ड समीची, 
सम्यद् सभ्यश्ची 

द्वि { सम्यक, सम्य { समीची, 
त सम्यञ्ची 
समीचा, सम्यग्भ्याम्, 

1 { ५4 { सम्यद््ाम्प' 
सः सम्यग््याम्, 

{ सम्यञ्च { सम्यद्वपाम् 
समीधः, { सम्यग्भ्यार्, 
{ सम्यञ्च: सम्यटूुधाम् 

{ समीचः। ॥ समीचो, 
प. 1 सम्यञ्च सम्यो, 

समीचि, समीचोः, 
{ { सम्या 

{ १६३] 

यहुव० 

हे सभ्याश्च 

सम्यञ्चि, 

{ सम्यरिमः, 
समभ्यहविः 
सम्य्भ्य, 
सम्यद्ुषः 
॥ सभ्यग्न्यः, 
सम्यटुषः 
{ समीचाम, 
सम्यञ्चा 
{ सम्यक्षु 
सम्य 

( घमश्चति इति सम्पक्=गोमनस् ) 

एवं-यञ्च, विष्वद्मञ्च, प्रयञ्चप्रमृतयः। 

३६२. ष्चकारान्तो नपुंसकलिङ्गः  अदन्य्ख ' शब्दः { 

0०० 110 कणश 8 ५१९४. 

गमममुङ्वी, धम॒मयक्+-ग्ः 
भ { षमुरुयद' { (4 

हे भभमुयक् ध्मः 
। हे भममृयक दे न 
भममुयक्ः घमुमुर।, 

द्विः { अममुयङ' { अमुमुयज्री 

[मः 1 
व्यशुमुर्चे. अमम्यग्भ्याम् 

त. { ्यमुमुयत्े { अममयज्कघाम् 
व्यमुमुह््यः, { उमसयर्याम्, 
{ घ्ममुयच्चः व्वनश्यद्वघाम् 

{ असहः, व्ययुमुयग्भ्यास, 
ष्ममसुयन्चः अममुयद्खभाद 

1 
{ 
{ ष्नममुयन्य-) 

1 

अमुमूयाच्चं 

हे ममुमुयान्चि 

समुमुयत्रि चि 

घम्मयगभ्य्ः। 
व्यम, + 

धमम् म सुय; 

असुमुर॑चाम, 
इमुमुयद्चाम 



[१६४] संस्छृत~ { दटन्ताः- 

एकव ० द्विव वहव्र 

{ शम्रमुईचि, { असमद्योः) { समुमुयक्षु, 
ऋ्मृमुयान्च ष्मममुयन्चोः भङ्ह्यहु 

(भदः मुंचति ति भमुमुयद्=अगं प्रतिगन्ट तद्यूजफं वा ) 

३६३. तका रान्तो मपुंखकलिदध : "यकृत् ' शब्द्: । 

9. 7116 र्य, 

यष्ट, -. षर. { = यती यष्न्ति 

5, 1 ट यक्रद, [9 ~ स. {ट च यक्त हे यरृन्ति 

षि. | व ॥ यकृत | यषः 

नर. { यक्ता, यषटडयाम्, { यद्धि, 
1 यथाभ्यार् / ? यक्रभिः 
यछ्ते, यष्टृडपाप्, यङ्दश्चः, 

भ { यकर यक्रभ्यान् { यथान्यः 
} { यदतः, { यकृदघापु, { यकड्घः, 

"१ यरः यथाभ्याम् यक्न्यः 
क { यकर, यकूतोः, यकरताषए, 

यक्त यः यक्राम् 
यति, य शु यष्प 

श { यक्ति, यक्रनि | यक्रतः " 4 

(यषटत्-दक्षिणदुक्षिप्पान्धपिरेषः ) 



नपुसकषित्राः ] सुबन्तरूपकी दी, [१६५] 

केव० द्िषर बहुष० 

त् ॥ शारेता, शकृद्धपाम् + दषः, 
क्रा दाक्न्याम् दाकभिः 

च्च { अकृते, { शदथ), { शद्धः, 
शाक्त इअक्तभ्यास् शचकम्यः 
{ शकृतः, { शङृद्धपाम्, दाकृद्धघः, 

कन्याम् इाकभ्यः 
शष्कत शङ््तोः, शद्कताम्, 

श | < { सकः " 1 श्क्ताम् # 
त्त { धाति { शद्रूतो+ { धक्रतसु, 

शक्ति, शक्रनि शक्तो दकमु 

(श्छव=पुतीषम् ) 

३६५. तकारान्तो नपुंसकलिद्वः ‹ ददत् * शाब्दः 1 
१ (दमण, 

दवत्, ददन्ति, 

ठ 1 वृ म्ति, स. { दश् हे ददती { ट १ 
दवत् ददन्ति, 

्ि { ददद् ददती { ददति 
ए, दता इदद्भषाप् केदः 
श्व, ष्कते द्द्डषास् ष्ठ्डचः 
पृ, वदतः = ददङ्घाम् केद्घः 
ध. ददतः ददतः केदताप्र् 
स. ददति दद्तोः कद्र 

(श्दाति इति ददच्=दपन )} 

एव -जक्षत्, जाप्रत्, दरिद्रत्, शात्, चकाप्तत्, दीध्यत, वेव्यच्, 
शष् प्रमूृतय" । 

2६६. तफारान्तो नपुंसकाटिङ्गः* ज गत् * दाब्दः ॥ 

9. फएण्पव, 
जत, भ. {अम श् गती जगान्ति 



[१९६] ससत [ ददन्ता+= 

एकवण द्विवि वहुन° 

+ गते, =. र 
स { ड जगत्" हे जपती हे जपान्ति 

जगत्, जगनि दि. { जगद् जगत्ती न्ति 

न्, जगना जगद्धयाश्र जग्धिः 

च्च, जगते जगद्धपाप्न जगद्धपः 
प. जपतः जगद्धि जगंद्रपः 

प, जगतः जगतोः जगतयम् 
स, जमति जमतोः जगस्त् 

(गच्छति परिणाममिति जगत्-=विश्वम् ) 
एवं-पटुभूभृत, मास्वत्, 



नदुषकटिङ्गाः ] सुबन्तरूपकीमुरी. [१६७ ] 

एकव द्विव पटु 
हेभातु ह भान्ती, हनान्वि 

भ {1 हे भाट {दना हेमान्वि 
भरा भान्ती, [ष 

षवि | क भाती" भान्ति 

तृ. माता भाद्भयार् भादि 
च मति भाङ्गषाम् भादः 
प. भात. भाद्धघाम भग्डघः 
प॒ नात भतो, भाता 
त" नाति भातो भाव्छ 

८ माति दीप्यत इति मात्=देदीप्यमानम्) 

एष-यात्+ एत्. 

३६९. तकारान्त नदुखकलिङ्गे" ' पचत् ' दष्दः । 
१, (00णणड्, 

पचत्» 1 ॥ च पचन्ती प्रचन्ति 

स [र दे पचन्ती हे पषन्ति 
पयत् दव { पच्, पचन्ती पर्वान्ति 

म्. पचता पयद्पात् पवि 
च. प्ते पयद्धपाम् पचद्धपः 
षं पचतः पचद्धाम् पचद्धः 
व. पयतः पचतोः पच्यताम् 
स. पयति पथनोः पचण्छ 

( पचति इति पचह्-प्रवमानम् ) 

एव-गच्छत् , मवत् , चटस् , ददत्. 

३७०. तकाणन्तो नपुंसकलिद्नो " दीव्यत् › शष्दः 1 

5 

च [न्वः रीभ्यन्ती दीप्यन्ति 



[ १४६ ] सच्छत- [ हन्ता. 

रदे चकारान्तः खीलिङ्गो ' वाच् दाब्दः 
£^ 8९. 

एकव ० द्विव बहुवर 

धर { + वाचौ याच. 

स. 1 हे शकः हे वाचा हेवाष्वः 

द्धि वाचम् याचौ वाचः 
मृ. वाचा वाग्भ्याम् वाग्निः 
न्न, बचे च।ग्भ्यास् वाग्भ्यः 
प॒ काचः वाग्भ्याम् वाग्भ्य 

प्र, वाच, वाचोः वाचाभ् 
स वाचि वाचोः वा 

( उच्यते अनवा ईति वाक््=वाणी ) 
एवे-रुच्, चच , मुच्, प्रश्टतयः। 

2२9 पक्रारान्तः खीखिङ्खो वहुवचनान्तः ‹ भ्" राच्यः 1 
^ मणा, 

पणर वम 
भ ध्माप 
स. हे भाषः 
द्वि. अप. 

त. स्मङ्धिः 
च्व. आन्यः 
॥0 वाड. 
2 ध्पाम्. 
स, शम्य 

३६८ शआकारन्तःखीदिकः दिश् श्ष्द्ः 1 
^ + चणय, 

हिज, ह 
न | न पिकी दिशि 

विष्, र 
{१६९ ५. देविकः 



चखिद्ाः ] 

एकव 

विषम् - 
रिथ 
६, 
श्रिणः 
दिशि 
चि 432 3८ 

सुषन्तरूपरोुदी, 

द्विव 
७ 
दिग्भ्याम् 
दिम्भ्यह् 

दिग्भ्याद् 
दिकः 

दितिः 

[१०] 
वट्द० 

(५ 
रग्नि 
दिग्भ्यः 

दिन्भ्यः 
दिश् 
दिदि 

( शिदियते दन्द्रादिष्यानानि यया {ति एैक्=दिय ) 

३२९. शकारान्तः खलिः * दग् ' खाब्द्; 1 

॥ षृ, 

(६ 1.0 १ 
3 

षि. द् 
म्, ष्णा 
य. दधे 
प, दृशः 
प. वषः 
शु. शृते 

^ हषः, 

शतो 

देषटी 
क्ती 
दृग्भ्याम् 
स््याष् 
द्याम् 
षृ 
शुषः 

ष 

देशः 
द्गः 
कृग्निः 
ङ्ग्भ्यः 

क्यः 

पपाद 
पृक्ष 

( द्यन्ते पदाः अनया एति दक्=दटिः }) 

६३० पकारान्वः सनोखिद्भः ' च्थिप् 2 दाष्य् 

नः 
दे सि, 

ग. {६ 
¶्. (दप 
१ श्वि 
व. षष 
६ शदद 

¢+ £ रस्म. 

स्वि 

देषिविवा 

छ्विवि 
िद््भ्याम् 
सिकह्याष् 
ल्िष्दान् 

लिवषः 

द लिषः 

सिचः 
लिद्धिः 
खििद्ृभ्व 
चिदभ्यः 



{१६८ ] 

एकव ० 

= {ह रीभ्यत्, 
न् {द दीव्य 
दि. { श्य् 

नु. दीव्यतः 
दीण्यते 

पे. दीन्यतः 
ष. रीण्यतः 
स. रीन्याते 

>" ^ 

` सस्त 

च दिव 

हे दीव्यन्ती 

दी्यन्ती 

दीव्यद्ेधाम 
रीव्यद्धयाम् 
वील्यद्धघाम् 
दीप्यतोः 

- दीव्यतः 

[ हलन्ताः 

पहुव९. 

हे वीव्यन्ति 

णयन्ति 

रीव्यद्धिः , 
रीच्यद्धघः 
रीष्यद्धश्रः 

दीव्यति 
ीग्यस्ु 

(दीष्यति स्तीति शति कीष्यद्=स्तुवत् ) 
एव-्ाम्यत्, क्राम्यत्, श्ाम्धत्. 

३७१. पकारान्तो नपुंखकलिद्धः “स्वप्” शब्दः ॥ 

स्वष्, ` भ. स 
~, {हे स्वः 
जः (देशव 
दवि. {स्वप् षि. स्य" 

तृ, प्रपा 
ष, स्वपे 
पै. स्थपः 
ध, स्यपः 
स, स्वि 

(मनाः भायः 

` ३७२. पकारान्तो नपुं 

प. ण 
सै, टेषणुः 
हि. धन ५) 

॥) 

9 ~^ 186, 

स्यपी 

दे्यषी 

स्य्पी 

स्यङषाश् 
स्पद्धघाम् 
स्वद्धषाम् 
स्यषोः 
स्वपो 

#= ^ ए, 

भेनुषी 
हे भनपी 
पनरष 

॥ स्याम्पि, 
श्यम्पि 
1 हेष्वाम्पि, 
हेस्वम्धि 
1 स्याम्ि, 
स्प्र्ि 
स्वन्निः 

स्यद्रषः 
स्प्यः 

स्पषाम् 
श्यष्ल् 

यत्मिन् तत् स्वपसः) 

सकलिप (धल ब्दः । 

नषि 
ष्भरेवि 
ध्टूवि 



9 
ख्रीटिद्गाः ] सुवन्तदपकौशदी. [१.५] 

२३दकायन्तः खीखिङ्ः सवैनामसन्क्ञकः तद्" शब्दः 

एकय्* 

भ. सा 
हि. साम् 
त॒ तया 
श्व, तस्ये 
प. तस्याः 
ष. तष्याः 

स. वत्याम् 

^ शरष४ ००6 (86). 

द्वि 
ते 
ते 
तान्याप्र् 
ताभ्याम् 
तमन्याम् 
कयोः 
तयोः 

मदुर 

ताः 
तः 
ताभिः 

ताभ्यः 
तान्यः 

तासाम् 
सासु 

३२७ दकारन्तः खीरिङ्गः * यद् ` दाब्द्ः। 

प्र, या 
द्वि, याम् 
ष्, यया 
च. यस्य 
प. यस्याः 
ष, यस्याः 

स. त्याम् 

^ पए 0० ० पए एल, 

ये 
ये 
याभ्याम् 
याभ्याम् 
याभ्याम् 
ययोः 
ययोः 

याः 

याः 
याभिः 
यश्य 
याभ्यः 
यासाम् 
यासु 

‰२५ दकारान्तः सीलिङ्गः सर्वेनाससनज्क्षकाः 

* पतद् ' दाब्दः! ^ वह 
ध. एषा 

एता, 
ष [श्न 

एतया 
१" 1 एनया" 
व. एतस्य 
प. एतस्याः 

प. एतस्याः 

स, एत्या 
33 

षते 
एत, 
एने 

एतान्यान् 

एसाभ्याम् 
एताभ्यान् 
सयो 
दनयोः 

{ एतयोः, 
नयाः 

एताः 

एता 
एनाः 

एतानि) 

एताभ्य. 
एताभ्य. 

तासाम् 

एवारु 



[ भभ् ] सेस्छत- [ हलन्ताः- 

२६ चकारान्तः खीलिङ्ो * बाच ̀  शब्दः 
^ 8षएएष्त्ण, 

एकव ० द्विवण वहुवर 

वाक् लो र भ. { जायि वाचौ चाचः 

हे षाक, वान्त = त्त { हयाय वाचा हे वाचः 

दवि. वाचम् वाच चाचः 
तु. वाचा वार्याक्र यार्निः 
च्च. वाचे चाग्भ्यामर् पाग्भ्यः 
पे वाचः वाग्या वाग्भ्यः 
प, बतल्वः चाचोः वाचाम् 
स, ववि वाचोः वा 

( उच्यते मनया इति वाक््-वाभी ) 

एवं -सनच्, शुच, पुच्+-प्टतयः । 

३२७ पका रान्तः सखरीचिङ्गो बहवचनान्तः ' मप्, दाव्द्; । 
^ फम्, 

० व 
४.2 आपः 
सं. हेञपः 
हवि. व्मपः 
त. ष्यद्धिः 
च्व. शद्धः 
पे भदः 
य. शोपाम् 
स. ष्ठु 

३२८ श्कासन्तःखीखिङ्गः ˆ दिश् ' शव्दः 1 
^ + दष्ण्य, 

भ (र विहतो दिशः 

(प वियः, ४ <. 
1 3 देदिशी , देवः 



घीठिङगाः ] सुबन्तस्य मुरी, [१४५ 

एकव ० दिवम यद्व ̂  

द्धि. रिषन्न् - दिको दि 

य रिष दिम्मयान् हम्म 
ष्य. दत्ते दिग्भ्याम् दिग््यः 

प. दिशः दिग्भ्याम् दिग्भ्यः 

ष. रिः दिशोः दिशम् 
स. दिधि दित्ोः दन्न 

( दिदयते ददादिस्यानानि यथा इति क्वण ) 

३२९. शकारान्तः खीखिद्नः ' दण ' छान्द; । 
^ 8१५. 

४ { ५ कृशो दृशः 

(द देष दष 
कि णम् श्लौ इशः 
त्. टृश्चा दग्भ्याए डिमः 

श्व. पृ इ्ग्यामर द्यः 
पै. वृदाः दृग्भ्याम् द्ग्भ्यः 

प. दृशः शो" वृक्षा 
घ. दूति षुषोः दृक्ष 

८ द्यन्ते पदार्थाः अनया (एति दक्षः) 

३३० पकारान्तः खीलिङ्गः ^ त्विष् 2 खष्द्ः। 
^ 8रिलण्तण्पा, 

न { द् सविद स्विः 

स { र हेखिविदोः हेलििपः 
क्वि. सिववम् ण्वि रिव. 
शु र्ष्षा षिष्ड्भ्याद् व्विद्धिः 
चव. शिष्दि र्क्डिभ्वाष् छिवद्रभ्व" 
पृ. टिकदः विरन्दास् किविदरभ्व 



[१४८] संच्छत- [ दडन्ता- 

एकव द्वि° बदुवन 
ष. त्विषः चिपोः दिविाम् 
स, चषि चिषोः { (+ 

८ तििष्यते दीप्यते अनया इति त्विट्नकान्तिः 

एयं-द्विष्, मष. 
३३९ पकासन्तः खीलिङ्धः ' सपर ' शम्द्ः । 



नपुस्कटिद्ना ] सुषन्तरूपकोमुरीं [१४९] 

३३३ सकारान्तः सखीखिङ्गः सर्वेनामसश्श्कः 
* अद्सत् ' दाब्दः } ^ प्राऽ ण ध. 

एकव ° द्विवि युव ० 
भर॒ भसौ अमर अषु 

दि णषम् ष्मम् श्मम 
ष नस्या अद्भ्याम् ल्भि 
ष्य॒ पुष्ये ष्मष्भ्याम्र् सरभ्यः 
प॒ अमुष्या ख्मूभ्याम् प्मरभ्य 
ष॒ अगुष्या हमसुयो छटुषात् 

स॒ अमुष्याम् भयोः मषु 
दषा प्वेऽपि हटन्तवोखिद्गशब्दा दन्तरपुिद्गवज्जेधा । 

इति दटन्तल्नीटिङ्गश्दा ॥ 

^ र चा 
फ€पलाः ००३ ल्पत्ाण्ु 1 60०प90प्रजचधड 

ध हलन्तनपुसकलिङ्गशष्ठा । 

३३७ ्फारान्तो नपुखकलिज्गः ' रयनङ्द्› शए्दः 1 
# ^. एणोाप्णः दभ 

न स्वनड्ही स्यनङ्गाहि 

{ट 4 ५ हे स्वनड्ही हे स्वनद्ाहि 

द्वि { 44 स्वनड्री स्वनङ्धहि 
म॒ स्वनडहा स्वनङ्ङडधाम् श्वनड्द्धि 
च्च स्वनड्ह स्वेनङ्डपास् स्यनङ्खध, 
प॒ स्वमडह स्वनड्ङ्पाम् स्पनडुञ्पः 
प॒ स्वमडुह स्वनदु्ाः स्वनटइहाक् 
प॒ स्ननङहि हवमद्होः स्वनइत्यु 

( श्ट" भ्नङ्गन् यल्म् तत् स्श्नदुत्=पानम् ) 



[ १५० ] 

३३५ यकारान्तो नपुंसकलिङ्गो ‹ विमलदि व्" छब्द 1 

भर. 
सल. 
दि. 
तर ट 
न. 
पे. 
प. 
स, 

एकच ० 

धिमलदय 
हे विमल 
विमलषय 
विमला 
चिमलदिते 
त्रिमनदिवः 
विमठदिवः 
वरिमरिवि 

संस्छत- 

^ 4 णित वम. 

द्विष 
विमनदिवी 
हे व्िमरदिदी 
विमलङ्ी 
विमल्द्युभ्याम् 

विमलदभ्याम् 
विमलद्धभ्याम् 
वरिमलदिवेः 
विनल्दियोः 

[ इडन्ताः~ 

हुव 

विमलदिवि 
हें विमलररित्रि 
यिमलहिवि . 
विमलदुनिः 
विभलुभ्यः 
व्रिमलनुभ्यः 

विमलदिथाम् 
विमर्श 

(विमा निर्मला यौः भाकाशः यक्षिन् तत् पिमद्दुनदिनम् ) 

३३६ रेफान्तो नपुंखकलिङ्ौ " वाद् राष्ट्रः ॥ 

सर 

प्रि. 
0 
न्च 
पे. 

५0 

चाः 
देयाः 

धाः 

पारा 
योरे 
चारः 
यास 
# 1; 

१. ण्ट. 

धारी 
यारी 
यादी 
वार्भ्यान् 
यायाम् 
चषन्योष् 
यतिः 
धारः 

( यामम्) 

पारि 
यारि 
पारि 
यानः 
याभ्यः 
याभ्यः 

थायाम् 
याश 



नपुक्तकलिह्ा ] सुषन्तरूपकोमुदी, [१५१ ] 

३३८ रेफान्तो नपुंसकयिङ्गः ' भ्रियच तुर ° शब्दः 
, 076 प्र [63 प, 

एकर दिव० यदुष 

भर भियचतु मियचहुरि प्रियचस्वारि 
स॒ हे षियचतुः हे प्रियचन॒धि हे मरियच्वस्वाहि 
हवि, मरिययतु भरियचचुरा मरियचध्वारि 
नर भ्ियचक्ुर भियचतुभ्यान प्रियचतु्ि 
श्व॒प्रियचतुरे भियचतुर्योश् प्रियचतुग्येः 
प॒ प्रियनतुर प्रियचलुभ्यौर् प्रियचतभ्यं 
ध, प्रियश्वतुर प्रियच तुचे" प्रियच्चनुराश् 

स. प्रियच प्रियवतुरे नियचतुर्षु 

(प्रिया चछर यस्य तव् प्रियचतु =प्रिचतु सस्यम्) 

३२३९ मकारान्तो नपुंखकलिक्नः ‹ किम् ' सव्दः । 
१ प्रददे, 

भ्र. क्रिम् के कानि 
षि, क्रिम् के कानि 
म॒ केन याभ्याम् कै 
व॒ फर्म काभ्याम् केभ्य 
ष॒ कस्मात् फान्याम् कष्य 
प. कस्य कयो केषाम् 
स॒ करसिमिम् चयो थु 

( विम्-भनिर्दिएम् ) 

३४० मकारान्तो नदुसकटिद्धः ' धदम् › दाब्दः । 
श व्रा 

प॒ द्द् ष्म ० 
ष्मान, 

द्वि 444 { (1 एनानि 
भिम, मू शः ्ाग्याम् एमि 

ग़ भसे भरान्यान् एभ्य 



{ १५२ 1 सस्छृत- [ इटन्ताः- 

एकन दिन महुवर 
क. अक्त व्माभ्याम् न्यः 

सनयोः, घ, पस्य { दनय): { एषा 

षि अनयाः स. भस्म { एनयाः" णषु 

३१ नकासन्तो नपुंसकछिद्धो * ब्रद्यम् ' शन्वः 
+ 

प्र, बट इ0णारण भाज पणार, 

भर. व्रह्म व्रह्म्णी( मर्माणि 

त, [हे ् रह्मन् ~ स { ब्रह्म हेव्रह्मणी हे बहनि 
ष्टि गह्यम खह्मणी ब्रह्माणि 
त॒. व्रह्मणा व्र्यभ्याम् ब्रह्मभिः 
च. ब्रह्मने व्ह्मन्याम व्मभ्यः 
पै, शद्यणः सच्र्म्याम् प्मह्मम्यः 
ध ब्रह्मणः ब्रह्मणो; व्रह्मणाम् 

सर ब्रह्मणि व्मह्मणोः व्रह्मष 

( बुदयति विश्वमिति व्रह्लन्आए्माः वेदश, ) 

एवे-कर्मन्., चर्मन्, वर्मन् १ प्रतयः 1 

२४२ नकारान्तो नपुंलकलिङ्नो ‹ नामन्. * शव्दः | 
7 ‰# पवरप्९, 

म, नान { क नामानि 

सं { 1 श (1 (4 दे मामानि 

किः भाण 0 नामानि 
मृ. मान्न समिभ्याम् मामभिः 

च्च" नाम्नि नघ्नन्याम् सामन्यः 
फ, मान्ति नामभ्याम् नामभ्यः 



मपु्कटिङ्वाः ] मुबन्तरूपकोमुदी. { १५३] 

छि 7401 बहुवर 

नाम्नोः नाम्नात् 

नाम्नोः नामस 

{ आम्नायते पुन; पुनरभ्यस्यते ईति नाम ) 

एवं-खोम्, कोम, सीमन्, ममृवयः 

३४३ नक्षासन्तो नपुंसकलिद्धः ' अहन् ' शाब्दः 
१, & १४१. 

भर, भहः { म दानि 

स, हे भः { ड मी हे भहानि 

द्वि. भदः { 41 भदान 
म्, भद्रा ध्महोभ्याम् श्रहोभिः 
ष, षद घ्लोभ्याम् स्महेभ्य, 
षप, अदरः छहेग्याम् षपहोभ्य 
ष. क मदोः ष्मम् 

„ { भदि भहस्पु, 
प" 1 भहनि भदः { महग 

३४४ नकाशणन्तो नैसकूलिष्गो ‹ दण्डिन् श्वय: । 
१1, ~ ‰३०९४1०, 

भ" श्ष्डि दण्डिनी दण्डीनि 

ए, [१ ९, ठेशव्डनी हे षण्डीनि 
द्वि इन्डि इटि्ड्नी शण्डीि 
प्र, दुर्दिन वैण्डिभ्याम् दण्डिनि 
श्य. द्र्श्नि दर्ड्भ्याम् च्य 
ष. इक्डिमिः दज्डभ्विष्म् बृण्डिभ्पः 
द. दण्डिनः दार्डिमोः श्क्डिनाप् 
स. दण्डि व्रिडमाः द्ण्टयु 

(षण्डः धस्य भत्ति दति दण्टिन्यतिकष्म्दकम् } 

एष -ग्टग्दिन् सोमिनः, प्र्तदः। 



[१५४] संछत- [ दछन्ताः- 

६४५ नकान्तो नपंखकलिङ्धः 'खभ्विन.' दाब्दः 1 
#, 06 का क्टणाड २ हएणो्रणते, 

एकव ० द्वि० पटुव० 

श्र. स्रगिव सग्विणी सषग्बीणि 

{ ड वा देखलग्विणी दे स्न्वीणि 

हि. लेग्वि सन्विणीं सग्बीगि 
म्. सभ्िणा ज्ग्विग्भ्याम् खणग्निभिः 
ष्व. सग्विंगि जलग्विन्याम् समग्विभ्यः 

पै. किभ्विणः सर्विभ्याम् रुगिविभ्यः 

प. प्तश्व्रिण' सम्विणोः सग्विणाप् 

स. सश्विणि स्रग्विणो सभ्विषु 

( खकरू=माला भ्य अस्ति एति समविमरालि ) 

एवं -मनोदारिन 1 

३४६ नकारान्तो नपुंलकलिङ्गो " वारिमिन्' श्वरः ॥ 
१, प ०0 

भ, चार्म याश्निनी वाग्मीनि 

सं. { 1 9 हे थाग्मिनी दे याग्मीनि 

रि. याग्ि चाग्मिनी याग्मीनि 
मू. वाग्मिगा वारिमिभ्याम् याग्नि 
श्व, याग्मिनि यान्मिभ्यान्न् थाग्मिभ्य 

पे. साग्मिनः वाग्मिभ्याश् याग्मिभ्यः 
च, श्ारिमरनः यरिमिनो यान्मिनाम् 

श॒, वान्मिनि याण्मरिनोः पामि 

(प्ररास्ता वार् यस्य सतत दाग्मिनगुकूटम् ) 

३५७ नकारान्तो नपुंसखकटिद्रो ' यदून्” शब्दः 
श्र 111९ ॥८्ण. 

बनून् { अट्वृपप्रीः 
+ यल्वृभदणी अटट्टृपशाणि 



नपूषफखिङ्गा ] सुबन्तक्पकौमुदी, 

एकव ० द्विव 
हे वहदचदन्, हे वटुवचप्री,. 

ष चह (4. 

दि बह्वृनद [ऋ 
मू बदुश्वघ्ता चहुववहन्याम 
च॒ वहुशृत्नने वह्वृबडभ्यान्र 
प॒ वहुतूचघ्न बटूठृच्हभ्याम् 
प॒ बहुवरधन्न चट्दृचन्नो 
स॒ बहुुच्नि वडुवनभरो 

{१५५ ] 

वहुव 

हे बदुवृचहानि 

बह्ुववदानि 

अदटुवृन्रहनिः 
चहुवृषहन्य 
घल्यृनहन्य 
यटुवृन्नाम् 
अषटुटूनदस् 

८ बह्व छत्रहण इदा यतन् तत् बहुषटश्रह=चिविपम् ) 

एव--स्तृतशयुदन् , अमित्रहन्, रघतादन्. प्रतय । 

३७८ नकारान्तो नपुखकलिङ्ञो ° बहुपूषन्› छन्दः । 
प॒ 4५० छडइलपण ० ६०५8 

म॒ बहूप { 

ष्टे बह्णुषन्, 
म (य हुशेष ॥ 
ष्ठि यहु ॥ 

ते बह्पूष्णा 
प॒ वहुपष्ये 
ष॒ बहुपुष्न 
ष॒ बुष्ण 

वट्पुर्ण, 

धटुपूषणि 

यहुपृष्णी 
सन 
हे यदुपुश्णी, 
॥ 1 
बहुरुष्णी, 
वहुरूषणी 
बहपूषभ्यामर् 

कट्पृषन्याम् 
अहुपुपन्याम् 

बहपष्णो 

यदुपुम्ना 

बहुपूषायि 

हे बहुपूषानि 

घहपएषानि 

यहुपूषि 
कदुटषन्य 
बहष्रभ्य 
बहपून्णात् 

बनुपू्सु 

( पव पूथण पूर्य यस्मिन् तत् यदुपुषनमुर्तद) 

३४०. नयारान्वो नणुसखकलिन्ग ‹ यदर्यमन, ` दाब्दः 1 
0०6 पभ्णणडम्प्थ्ण्ड् यमन् 

म॒ भद्रयन 
बह्र्यम्णी, 
खटः 

ध | ष बद्रथुमन, {ड् वहदयम्णी, 
हेबद्रयन हषद्र्येननी 

भदर्यमा(नि 

हे बदर्यमानि 



[ १५६ ] 

एकव ° 

ष्रि. वहर्यम 

तरू. बह्ैम्णा 
च्च, पहरयम्ने 
पै. बहर्यस्यः 
ष. यद्वयन्णः 

जदयमनिः, 
* ( बह्व्ैम्णि 

संस्छत- 

द्धि 

), [स 
चहर्यमभ्यास् 
बद्दर्यमभ्याम् 
बहर्यमभ्यार् 
बादर्यम्णोः 

बहर्यम्णोः 

[ हरन्ताः- 

वहूव° 

पहर्यमायि 

वहर्यमभिः 
बह्र्यनभ्यः 
महर्यमम्यः 

नहर्यम्णान् 

वहर्यनमु 

( बहवः भर्यमथः सू यस्मिन् तत् बदर्यमन्रेवसपः) 

३५० जकारान्तो नपुंसकलिदः ‹ गमखज् ` कब्र । 

भूर्, 
श { # ̂ 

षे गरष, 
1 हेभसृग् 

2. { पतः 
ध्रः | णपरं 

धस्ज।, 
क् { भल्ला 

णण, 

{1 मन्त ' 
शयु ग्र, 

भः { णनः 

भागृजः, 
न { णमः 

भमः 
॥ 99.111 

पतति 

+, 210०. 

णप्ननी 

हेभतृभी 

गजी 

णरग्भ्याम्, 

{ शक्षभ्याम् 

अप्रगभ्वाम, 
्रसन्याद् 

धपूगभ्याम्, 
पम्यान् 

णषटभाः 
1 भ्न. 

शम् ओोः, 
ष्ना- 

८ अणव =रम,) 

णपृन्नि 

दे नसुष्ि 
धगरस 
णपा 

शश्ग्मिः, 
कआसेभिः 

णपुग्यः, 
भत्यः 

लदृगभ्य" 
षोरान्दः 

प्यृशागर, 

भर्गाग् 

प्रग, 
गयु 



मृप्रकटिद्राः ] 

एक्व० 

धरुष्रा 

धनुषे 
धरषः 

धनुषः 

8 >= धनु 

एवं-वपृष्, 

सुवन्तह्ञपकीमुरी. 

द्विव 

धलुभ्याम् 
धलुभ्योर् 
धनुभ्योश् 
धतषोः 

धदुषोः ॥ 

(चनुः=वापः) 

[१६९ ] 

पहुव 
भ्रमिः च भिः 

धतुर््यः 
धुर्यः 
धनषाम् 
धनुष, 
धनुष 

३७३. पकारास्तो नफुलकचलिद्गः " चश्चुर› शाब्दः । 

चलः 

हेचभुः 
यप्ः 
चक्षषा 
श्ये 

चसद 
शपः 
श्य्पि 11111. 

१ ^ ९९. 

व्वश्पी 
हे चक्षथी 
श्वक्षुषी 
चक्र््याम् 
व्वभ्नन्योश् 
चचकुभ्योम् 
चक्रः 

श्पञ्वोः 

ॐ शः 
ष्च 
वर्पः 
चसुन्येः 
सुरभय 
व्यकरुषाष 
चयभनप्यु, 
# 01 

८ चष्टे परयति हति चक्षः-नेधम् ) 

३७७ पकारान्तो नपुंखकफलिद्धौ ‹ विप् “ च्दः ॥ 

छ द्वेः 
पं- देष्विष 
शि- ददिः 
शु. इदि 
श्य. शदे 
वै. शदिः 

9. ० ००१०2. 

हिरी 
दिप 
हदिपी 
इविर्याम् 
शदिन्यार 
इविर्यात् 

श्वीयि 
हेषा 
शरदा 
हतिर्भुः 
हिद 
शरियः 



अथ प्राक्कतस्ुबन्तरूपकीषुदी । 
(4 (र 

एल 298९3. 

१ अकारान्तः पुंलिद्धः ' राम ` शच्दः। 
आ. ^ ए४णठ 97 8 एध 5०. 

एकवचनम् पूहुषचनम् 
भ्र, शमे रामा 
सं* देरान देशमा 
द्विः समं,रने स्भेरामा 
व गमिर्हिः एमेरि, त्, समेण, रमिणं रामह 

न्य, समस्स रमाम रामा, रामाण 
[रमाहितो, रमितो; 
रामासतो, रामेरतोः रामाहितो, रमतो, रामाद, निद्धि 

प. { माडः रामानः, समाड ; सन १ 
शामा, रामादि, समाक, रमाः 

समला, यामाउ. 
प. समत्य रमाण, रमाण. 
स, शमे, रामनि. रामेष, रेप॒. 

एय -किण, खद, मञन्द, [ एष्ण, दद्र) मुकुन्द ] प्रतयः वब्द्ाः ) 

२ शकारान्तः पुलिद्ः सर्यनामसल्यफः ' सर्य! शब्दः 1 
१. -भा, 

प्र॒ स्यो सन्ये 
स. व खण्देरप्यो दे गष्ये 
प्रे रध्य गाय्य, खष्या 

नर. स्वेन, सप्येन. { [2/9 शष्यदि 

आ, सप्तत पश्वाण, मध्यायाः 
रथि 

दिष्यनी- पाषतङस्डानौ द्विवनन नाति, पट्षलनवहदूभे 
यप् । द्विच विवक्ति वपटुशधमपयोायः भर्तव्य द्यः | 



एंटिङ्ः ] सुबन्तरूपश्नोमुदी, { १७३] 

एकवचनम् कटचनम् 

खम्ब्राहिता, सव्वेितो, 
सष्वाङितो, सब्तो सव्वरासता, सब्वेसुतो, 
सव्व, सष्वान् सव्वाष्टि, सन्वेहि, 
सव्वाभो, सच्वाड सष्वतो, सष्वादौ, 
सष्वादा, सव्वादि सव्वाट्, सष्याभो, 

सव्वाड 
धः सव्परस्स सब्दोखिरसव्वाणमसव्वराण 

सज्वस्य, सथ्वर्हिति ९4 

{ सभ्वामि, 'तव्वदि ` सध्वेसु, सब्वेसु 

एव-द्अर, कर, [ इतर, कतर, ] इप्यादय शब्डाः । 

३ आकारान्तः पु्िङ्ः "सोमपा? चष्दः 1 

अस्य (१) रामशब्द््वद्पाणि। 

७ दकारान्तः पुंि्नः ' दरि ' र्दः ॥ 
# & ०26 ० 9 ए€ा8०य्, 

एकवचनम् यटुशचनम् 

भर॒ द्द हरी, शरीर, रभो, हरिणि, 

स॑ देहर, देष देती, देदरीभे।, देहरिणो, देहे . 

रि शि हरिणो, हदी 
कर द्षिणा हि, हिदि, हषी. 

ध. दरिश्, हरिण्या इरीर्ण. श्येन 

हरिन), इरी, हरीईते, टरीरुनो, 
प॒ {णमि रीवा. | शनो. श्यत, द्टत् 

हीमो, हीर. शरीभ्यो, हती. 

प॒ टित, लिना. हरीनं, टन, 
प॒ शनि इपर, हीरा 

एद-क्न्याईय दार्रा ॥ 



[ १५६ ] प्राकृत~ [ अजन्ता 

एकव ० वहुव० 

[ पिञसुत्ती. पिञहित" 
पिरतो, विऽदो, पिञदु 
विङमो, पिऊठ, पिन 
रसुनो, पिभरसतो.पि 
उ्मरार्दितो, पिर्भाहितो, 
पिमरादि, िभरेष्द' प~ 
अरत, पिभरद्ध, षिभः 
(ॐ विभसंड, पि 

(५ विदितो, पिरतो, 
पिर, पिठ, पिखमो, 
विड, पिअराितो, पिभरतो, 
प्िमयद, पिप. पिजराजो, 
पिअप्उ, पिभरा, तिमराहे 

रामो. 
वि { पविचस्स, पिदणो, पिंराण, 

“ { पिजरस्व, विजसण' 
स. { पिखमि, पिर, { पिङसु, पिङखु, पिर 

पिभमरमि स, पिभरसु, 

एवं-घ्रात्रादयः शब्दाः 1 

ऋकारान्ताः करद् यः ब्दा उकारान्तवज्ङेयाः। 

१० ओकारान्तो “गो ' चान्द; " माऊः गॐ › इत्येवं ' कार ' 
श्चच्दचत् । 

११ कारान्तः ‹ सुर › द्द ‹ सुरे, सुरेभा ' इत्यादे 
* शास ` चाब्द्वत्। 

१२. ओकारान्तः “ग्छौं ° शब्दः गिराभो, गिकाभा ' 
इत्यादि "राम › शब्दवत् 1 
इत्यजन्तयुलि ह ङच्दाः । 

अ धाजन्तसखीलिद्न शब्दाः । 
१३ माकारन्तः खीलिद्नः ध्मा छन्दः । 

4 पठा ०० णद, 

एकव ० यटूवर 
भ्र. 5 राजे, रमाङ्, गमा, 

{न {दला 



सीौठिद्वः ] सुबन्तरूपञैमुरी 

एकव 

स्मे 

१ { रभाभ, रमाद्, 
र्माए 

„ 1 रमा, रमाद्, 
=| र्मा. 
| रमाभ, रमाई, रमाए, 

नी 

| 

समाहितो, रमतो, मादो, 
रमाद्, स्मयो, रमा. 

ष, रमाअ, रमाह, राप. 
त. { समभि, रमाह, 

स्मा, 

एव -गङ्गाईयः शब्दाः 

वदुव० 
रमाओ, रमार, स्मा. 
{ रमाहि, रमादि, 

रमादी. 
रमाण, 
रमाण. 
| रमासृतो, रमाहि, 

स्मत्, रमादा, रमाठु, 
रमा, रमाऊ. 

रमाण, रमाण, 

रमा, 
रासु, 

[१०७] 

१७ ° स्वँ ' शाब्दः “ रमा १ ्रान्दवत् । पधीवड्वचने 

^ सव्वेखि * इति विदोषः 

६५ कारान्तः खीलिङ्गः * सचे ' ब्दः 

¢ १०७६९. 

प॒ णद. सरभो, दज, रूष, 
स. देषटद,देरद. रेरूईभो, रेरूदं र, दई 

„ सूनो, रूहंर, रू. 

{ सुमद, सू६, सूरह सदश. 
{ स, सूरण, रूण, 

» रूदगलो, सदह, 
| (८ | स टह, स्टुषू, 
1. रूदभो, रूरड. 

धः इ सहा, रर, ण 

सण, 
५ | श रूल्, 



[१८०] ्रकृत- ` [ हडन्ताः- 

२० घकारान्तपुलिङ्ग “खदिवू' शब्दस्य * खुदी ' 
इत्यादीनि "हरि" चछव्दवद्र पाणि । 

३० रेफान्तः छिन्नः बहुवचनान्तः. “चतुर् ' ब्द्ः 
४, एणा, 

भ्र. चरो, चन्ताते, चत्तारि. 
द्वि, चड्से, चन्तासे, चत्तारि. 
श्र, चञर्हि, चऊहि, चजदी. 
चच. "चङह्न, चङ. ॥ १ 
प, चऊहितो, चङंते, चऊदो, चञद्, चभो, चऊजउ, चरसुता, 
प. चर्त, चङ्ह्न, , 
सं. वड, चसु, चउसुं, चउसु 

३१ मकारान्तः पुंलिङ्गः किम् शब्दः । 
१, ए 0०४, 

एकवण हुव 

भ्र- को क 
प्रः कौ का 

करिणा, केण, कारि, कडि, 
इ 1 केशं केदीः 
च. कास, कासं केचि, कीरे, काण 

५ शि विनो कादितो, कर्तो, कामुंती, 
प॑" ¶ काद, कमो, काऊ, " वेतो, काहि, कषः कतौ, 

कः काि, ' ` कारो, कादु, का, काटः 

प. (कास्, कस्स कात, कै, काणे, काण. 
कु वाश्लि,किमि, अती)" ^, 

खां रा, 
५ काः र { केश 

३२ मकारान्तः पुंिद्रः “दद्म् ' शष्ट 
3५7 

भभ, इमा. 1५ 
दवि ण॑, इण, इम येणा, दम, दमा 

„ प्ण, ह्मेर्णः नेट, नट, नेहा, दमोह 
नृ ॥ स † { इतेष्टिः एमी, एति. £ 



पाः 1 सुवम्तरूपतौमुदी,. {११1 

एकवष्दनमू प्हुरचनन् 
[3 णः भ्र, से, भस्प, इमस्स, ८ प 

मा- (स इम, मागे, पव सिः द 
दादु दगा, दुमार, समेहि, एदि, मतो, इभारे' 
ईमा, दमाः भाहि माव॑ इमा, दइमाद 

मेखि, माण, प, हे, सप्त, इनस्स (® "अ 
ष [भ्व मत इमनि, ॥ एम्.ए 

पेच, मसु 
३२ नकारान्तः पुलिष्ठो * साजन्' दाब्दः 1 

+. ४ पाट त 
नेः सारण, सादज 

भ" एभारएश्ते, पन्ने ५ राञ्यणाणो' 
{ रभ, देएो {श वेपाणा,देगादणा, 
केपमाण, देरमागो. ईेपमाणे,देभ्रागाणे 
॥ , एण, राष्या, रए, राण, रामाफ्े, 

रदृणो, राभ्राणो, रामाणागो) 
राई, परदे, गहरी, 

"न सवाग, राभागेणं एभागेही, ४ ~ 

इण्न शणो, ए्णण, रागाण) 
॥। * सभ्यमपणो, साधय, पषण, दा 

समस्त, सोञ्धागश् च्ाणाणं, ४ 

श पि शणसनोः 
सतन >, शररत, 

(= शद्रे, गभा, राएदि, 
सरामो, रामा, रान, सथाद, पमाटू, 
पभेनो, रामाद, रामाद्, साङा, पशाद, का 

च्, 1 बमा, प्शःड) साम्् स्नादि. णासुने। एश्रनेमुनो, 
" 1 पभागार्दिसा, सममाणतो राजार्ना्तो, भानत. भागा, गासागाद् (८ ग्राणः साभ्यनाषरो, गभाणाउ, सवगा, एणा 

राभ र्यादि, शधपागाभो, एषापि, 
ग षसनो, ध्न, 



{१५८ आकत- [ भजन्तः 

९६ ईैकाणन्तः खीलिङ्गः ° मो * दाष्द्ः । 
4 पक्ठ 0 8 प्रता, ६6 परा९ ०६ ४1८ ण्व अपार, 

एकव यहुव० 
भ. रिभ, जोसी. { नशः गरि, गोदी, 

स, देमोय, च हेगोरी,हेगोरेमा. स, देगी, देगोरीभा. { 
षि, भोर, {शी मोर्मा, मोरीभो. 

अन्यरवै ‹ सचि ` शब्द्वजजेयम् 
१७ उक्रारान्तः ˆ तु ° शव्दः ' स्वि › लब्ध 

चत्साध्यः उकारान्तत्वमान्तं विश्लेषः । 
१८ ऊकारान्त “जम्बुगशब्डर संबुखौ दस्वान्त- 
मेव रूपम्, अन्यत्सर्वै “ व ' शब्दवत् । 

९९ ऋकासन्त " माठ › शब्दस्य मामा माय 
इत्यादि स्मा" वद् रूपाणि भवन्ति । 

२० पेकारान्तः सखरीछिद्कः खुरे ° शब्दः ‹ सुरेभा › 
इत्यादि “स्मा” रण्दचत् 1 

२१ नौकारान्तः खीलिन्ग "चै शाब्दस्य णावा › शत्यादिङूपाणि स्माछष्द् वत् भवन्ति । इत्यजन्ताः सीदि्ाः । 
जथाजन्तनपुसकलिकरयच्डाः 1 

२९ जकासान्तौ नपुंस्चकलिश्नौः "वन ° श्ट! 
च, ^ 0६, 

त्र. त 
धच स ववं यगन, यणा, पण्प्रह, र कथणाण, गगण, वेषया, पथमावप्तिय। सेषं गमय ‡ 



पृरिहाः] सुबन्तसयकमुदी. [१७९] 

२९ अकाणन्दे नयुखकालिज्गः “ख ' चन्दः 1 
भ॒ सप्द् सप्वागि, स्वाद्, सम्वाड, 

म्रथमावदितीया । दं पटिप्रवत् । 

२४ इकारान्तो नपुंखकलिज्गो "दधि › शब्द् । 
# (प्त, 

भ॒ रई, षि एदीणि, दहीई, दीद. 
स ॒देशृदे देदहीलि, देददड > देदरीर्, 

प्रयमायपतीया येषं॑‹ दरि ° शब्दवत् ॥ 
२५ कारान्तो नपुंखकलिज्गः " प्रामरणौ › ब्दः 

(दि ̀ रष्दचत् । 
२६ उकारान्त मपुंखकिङ्ो "मधु ' श्दः 1 

१. परण. 

भ॒ भह मह् माने, मरू, महह, 
प॑ षे ( दमन, देमह, देमद्र् 

प्रपमा्षदतोया । देष " काठ" रन्दपत् 1 
[9 क । ब्दस्य 

२७ श्टटकारान्तनपुंस्रकलिद्ध * कठं ' द्द् 
"पारं दत्यादिनि वन! दाय्दवदरू पाणि भवन्ति । 

प्कारन्तानामेष्ासान्तानां च “से, सुरे" इत्यादीना "दुधि ° रष्डुवद्रूपाणि ॥ शोक्ायान्तानामीकायान्तानां च 
"छ्े, खनो › द्यादीरना मधु यानद्वदूपणि भवन्ति। 

श्त्यजन्तनपुंखकटिङएः 1 

य €००५००१०६१ एह 

अथ दरन्तवुिद्नणष्दाः 1 

सल दषप्यन्तथुिष ° मोद" यम्दस्य  भयदुद › 
न्यस्य च गोदे! "जदो इयादौनि ष , अष्डवनरूपाि।॥ `" सम 



{१८९1 

एकव 

र्ण), रहणो, राजानो, 
घ, + सभाणाणा, रभस्तः 

सन्नाणस्स, 
ख { पए, राभाने, रादमि, 

४ रामाणमि, सभावे. 

अक्रत { दन्ता 

यह्व 

सञ्चय, पाय, सद 
साग, राभागाण, 
साभाणाण- 
राएसु, राएस, रईस, रः 
रभ्ाणेसु, सभाणेसु. 

द नकारान्तः पुंदधिङ्गः “ आत्मन् ̀  शब्दः 1 
®, उछप. 

र, { भष्पा, अष्पो, 
“ { भप्ाणो, 

स, {दे भष्पवेभन्या, 
" { र अप्पार्णा, दे मण्पाणो. 

क्कि सेप्व, सप्पा, 

छाप्पा, सप्पाणा, 
अन्ने, अन्याणाणो, 

ेमप्प,हेषयप्पाणा, 
३ मप्पाणो, दे अप्पाणागो. 

पत्त, जना, भव्यानि, गवा 
णा, भष्पराणो, भव्पाण।णो. 

अर्ये, मप्वेटि, 
प्वणडघा, ददप्तेण, भष्वेण, 1 वरवे, भप्पागह, 
भन्पणा, मप्पणिना, 

# ग 
अप्पानेण कप्पाणेष, 

भ्रप्पन्स्, अत्पावास्त्, 

" । भप्पाणी, भन्द्वायो, 

(स्पातो, भत्ता, 
वन्या, सन्पत्, 
शप्पाञा, षाप्पाड, 

पर 1 आप्ता, जप्याहि, म्पा 
“ यातो, भप्पागतो, 
| एात्याणाद, अप्पाणाद्, 
छप्णाा, अन्पाणार, 

॥ कप्पान, नच्पानगहि. 

॥ कोलवथ्म् छाव्याणम्नु, 
दरदवणोपभप्पापान्छ, 

{ हद, अप्यति, 
स" भस्वाय, गयानिमि 

( 6्रत्वागेदि, गम्पाणेष्ी, 

छप्पाण, भप्पाण, 
छाप्वाणाण, भप्पाणाय, 

{शष्वासलो, रूप्येततो, भन्पाट- 
न, स्वतो, भत्वाद,भन्पाद, 
| अप्प, भप्पदि(ाप्पार.णप्पा- 
| जते, भष्दाव, णप्ाणासतोः, 
< णन्पारोसुनो, णन्पााटितो, घ्य 
प्रहित, अत्याह्, भन्न 
णि, घन्पाणहि, भप्पाणादा, 
भप्पाणादृ+ भप््राणामो, 
जप्पागाठ. 

जष्दाण, जल्वाण, 

भम्बार्णा्र सन्याणाण, 

भववग, पत्यम् 
प्यप्नाणमुः भत्पषमु 



श्चक्रः ] सुतन्तल्पङ्गौमुदी. [ १८३] 

३५-३६ ' कारिम्, छणशिन ̀  पग्डतीनां ' हरि ' प्ाव्द्- 
वदेव रूपाणि. 

` ४७ “ुकष्म् ' दराष्दस्य ˆ खुकङहो * इत्यादीनि 
“राम छष्दवद्रूपाणि भवन्ति। 

२८ दकारान्तः षुषिद्धो ^ यद्* शाब्द्ः 1 
#, 16, 

एकवचनम् फहूुषचनम् 
भ्र, जो ज 

रि अ जे,जा 

श [क्षण जन, जार, जहि, जरी. 
प, जस, जस्स, जेल, जण, जाण 

भेद्या, जार्हिता, . जासुता, जेखुता, जितो, 
नेतो, जावो, जाइत, _ जाहि, जेहि, 
जाद्, जाभोा, जता.जारो, जादु, 
जाय, जा, अदि. जभ, जाउ. 

ष. जास, जस्त जति, जाण, जाण, 

जस्य, जस्सि, जेस, 
स. ५ जनि, ज्वी, जहम, { जस" 

साहि, नाधि, 

६९. दकारान्तः खिन्नः ^ तद शष्ट ॥ 
# 1119४. 

पर, सा. ते. 

षवि. स, क्ते सागखेनणगा 

तिणा, ण. तेण, ङि, गदि, गदी, 
(1. 1 

स^ 

च्य, कर्साणनतस्स { तत्म, ॥ 

तता, सादन लाद, दि, जेहि. चलो, साहि, साबु, 
साज्यः ताड तान सामो, ५ 

च, र, दस, सस्त सिरत लागन तान, 

ह सूनो. नेपुना, ता 

4 लह्य, सो, भ्राहनो, ती 0 साहि, 

सदि, 



[१८४] प्राकृत- [ हटन्ताः- 

एकव ` कहुव० 
{ तद्य, तर्स, तन्म, { तेमु, तेख, 

तर्हि" तदुजा, ति, ता, नेष, गसु. 

४० दकारान्तः पुकः ° पतद् ̂  शच्दरः 1 
1, गू, 

इणनो, एसो, 
श { एस, हणं एव 
हि, एमएभ पना. 

इमिणा, एए, एषि, एएहि, 
४" { एषण * ` ̀ " (॥ 
श्व; & सि, एए, एणं, . त, एभतस्त ॥ एवन." 4 

{ एञणमुत्ते, एपएसंतो, 
तो, एता, एज एमाइितो, एएिति, 

५ हति, एमतो, एभाो, एमाहि, एदि, 
* १ एभादु, एष्य, एगाव, एते, एद, 

एमा, एदे, एताव्, एभाभो, 
एभांड. 

ए, से, एव्र 1. एभाण. 
स, { एष्य एमन, षभ, | एस, 

एभि, एमा श्त 

१-४२ तकासन्त॒‹ गरत्, मनस्त् पश्वतिशच्दा- 
नां" गरू, मरू ' इत्यादि कास ` श्रब्द्रवद्रूपाणि भवन्ति। 
४३ त्यच्नन्त “ भवत् > श्चब्दस्य ' एोमाणो, दोतो › द्रच्यादि 
१साम ` च्णब्द्चत् । 

४४ धक्रारन्त ^ श्रादुषू ` श्यस्य "पाउसो' द्त्थादि 
साम! शब्दवत् । 
४५ पकायान्तः खीटिङ्ः अद्टपचनान्तः "पद्" दाब्दः ¦ 

ध. ए श्राम् 

वि. प्ट. षेः दष्ता, ए. 
मू { (0 “ } ए, एतः प्यहो, 

॥ एद, पारा एर, 
न्द, ण्म, एणान् ध, एष्य द्रन्ग 

श. दम. फण 



सख्रोखिह्ाः1 सुबन्तरूपच्नषुदी. [ १८५] 

४६, ४७, ७८, ४९, ५०. सकारान्त ˆ मनस् › यदास › 

महस्, तपस्य् , तेजसः इत्याद्भनां मणो, जसो" महो 
तपो, तेजो ' इत्यादि * राम › छब्द वदु पाणि भवन्ति । 

५९ पकारान्त "चष" शाब्दस्य * धण्ठुदो * इत्ति "सम" चत् 

“धणु * इति “काठ शब्दवद्च रूपाणि भवन्ति । 

५२ सकारान्तः पुँिद्धः “ अदस् छब्दः ॥ 

एकवचनम् चहुवचनमर 

अमवो, ममवे, 
भ" जङग अनङ, जर्मन, घमा 
द्वि, अमु म्नो, ममा, 

ह्, श्ममुणा खामूरि, ष्रि, प्रदी, 

ध. समुस्स, ममुनो, यमू, व्यश, 

शमूणो, समह, प्मग्रसतो, मूषित, अपरतो, 

प. , भमो. नतु, षमु- अमदो, भम् दु, घ्मूणो, 
घो, भपरऊ भभ 

प लामुस्स, भरनो, षममूण, अमृग. 

स, भभानि, इअनि, अमुम्मि छामसु,जमूसु, 

ति हटन्तरुलिहशब्दाः समासाः । 

अथ दलन्ती लिङ्घखन्द्ाः 1 

८३, ५४, ५५, ५६, ° उपानह्, गिर्, पुर, घुर ° इत्यादि. 

एटन्तरमुिन्गखब्दानाम्न् ˆ उपानहो, गिसे, पुरो, धुरो" 

दव्येवं सवोपि प्रपिया ' समा ' दाब्दवत् । 

५७, मकारान्तः सरीलिद्ः * किम् ° दाब्दः । 
ह. ; 

चश, फीड, दीश, 
प्र. फा, याश्च, काठ, का. 

कीभो, कीड, 
वि. क कीग्रा, काथो, काऊ, का, 

| { कभा, फी, कोए, की, कीटि, श्दीदी, 
कामया, काट, काप कार, काटि, काम. 



[१८६] 

एकव 

क्रिमे, किला. की, 
न्ब.4 कीमन्कीजा, काद, 

" ॥ कीए, कौस, काभ, 
करई, काए, कास, 

ऋतो; कितो, ीदो, 
८ वा प 

कितो, कृता, काद, 
कडु, कामो, कार, 
क्रिस्ते, किस्सा, कीस, 
व्ह(र, वाऽ, कद, 
कष्ट, काभ, फा, 
क्र।ए, कस 

घ, 

भाङत~- [ हलन्ताः 

वहूव* 

कसि, कासं, 
काण, काण. 

श्ीसुनो कीर्टितो कितो, 
कौर, की, कीजो, कौर, 
कारतो, केहितो कती, 
कारय, काद्, कामी, काऊ. 

केस, कासं, 
कण, काण 

स, { कीज, कीरा, कए, काज, { फीत. की, 
` ! काद, कोए, कर. वाड, काश. 

५८. मकारान्तः श्निः ‹ दद्म् * दाब्दः । 
८ वप 

भ॒ दमी, दगा, धनिन इग 

7 { दरि, इमं, ण, षण, 
५} एणी) पमीऊः, दमी. 

{ दभा, इमी ज, एमीह, 
न, 4 इमामु, नाभ, पुमाद, 

इप्, आ णाह, चार् 
॥ गो, हमीगः, दण, 

न्थ. 4 शमा शमा दग 
॥ भा, एम, इमाए, 

एमा, मोजा, दभीड, 
दगा, हमाभ, 

| 1 4 त भ गीटसा, 
प्, 4 श्यो, १११), दमार् 

४ [4 पजन 
{का प्दना, पमण 
याद, नाभा एर 

{ दगीशरी, दमीऊ'द्मी, दमभ 
शमाभो, परमार, मा, 

पमी, दमीनी, 
द्मा) (गकम, 
णाक णड णा. 

इमाए गार, नाष, रि 
यारि, णाह, णी, भा 

दमी, एमी, दनीभी, 

पि, पमत्ति, ददित, मीणा 
शमाय, शग 

व्रगीशा, एमी, पिना. 
द्वाः पमीर्, गीष). एमी, 
1.711.141. 
९१, + +^ 2५ 



सीशिङराः = 
चाः] सुदन्तर्पकोमुदी" {१८७1 

एकय* 
यब 

से, 
| इमी (1 { सि, इतेति, इमीणं, इमीण, 
भ इम।दृ, इमाए. इमाण, इमाण. 

इमीसु, इमीसु, इमासु, मी, दमा, दमाद, ] इमास! भासु, मासु 
इमाए, इमा. 

व ९० ६१ "गरिमन्, रुधिमन, महिमन इत्यादीनां 
५. 6 मद्दिमा इत्यादि ^ट्मा"वत् । पुंस्त्वे तु 

„ छृष्िमो, मद्दिमो' ह्याष्दि “सम' वत्। 

६२, ६३, "यद्, तद् ' दब्दौ खलिङ्ग'किमशब्दवक्नेयौ 1 

६७ दकारान्तः खीलिद्धः ^ पतद् › शल्द्ः । 

ध { इमीभ, इनीजा, दमीड, { 

^ प्रा. 

भर { एभा, इणमेो, { एमा, एरऊ, एद, एदा, 
दण, एद. द्ञ्जा, ॥ एमा. 

एमा, एद, आ, 

& एभ, पर, एभाभो, एमाऊ, प 

एषम, एरंभा, एदि. एदं, एह, 
१. \ एद, एदए, एना, एई, एनाः 

एशाद, एभाप्, एप, 

से, एड, एदभा, सि ध इमीणे, इमीन, 
प्स एभ्य, { एश्ाण, एग. 

हिषो. एरसुलो, एड रितो, 

एद 1 + [स एषो, 
एर्, एसहिनो, एड, एड, एम्ता, 
एभता, एदे, एमन, एषो, 
एभार, तथ्याभो, एणयाद्ा, एष्या. 

५ एभग्डः 
एञ्याभा, एभाऊ 

१ सि. एष्ने.- एद्न, 
| एरर रप्र्भाभ, 1 एमान, एमाय 
एषा, एभ्पए, , 
परभ. पभा. एद, दरगे. परम, 
एष्प, एषण, { ष पष्य, एभ्णगु 

॥:1 



[१८८] आङ्त- [ चडन्ताः- 

९५ खकासान्तसख्रीलिन्नः ' दिशः शब्दस्य दिखाः 
त्यादि श्माः शशब्दवद्रूपाणि भवन्ति । 

६६ पकफारान्तसरखिङ्ग " आ्तिप् * श्राब्दस्य * आसी- 
सा' इत्यदि "स्मा" शब्दवदेव रूपापणे भचल्ति 1 

६७ सकासन्तखीचिङ्ः ८ मदस् ' शच्छस्य प्रथमैक- 
वचने ‹ अदा इति विन्ञेषः, शेषं पवत् । 

इति दखन्तखयोचिङ्गखब्दाः । 

अथ हलन्तनपुंसकलिङश्न्दाः } 

६८ मक्रासन्तो नवुलकलिद्ः “रदम् ̀  दष्द्ः 1 
१, एड, 

एफवम पटुय० 

भ. ष, णं मायि, एमा, माद, 
दि, दृष् ने, ण, + {घ्माणि, ए्माद, एमा" 

द्, णाण, याद, गाद, 



नपृषकटि्गा. ] सुवन्तरूपशैमुरी . [१८९] 

७३, ५४, सकारान्त ! शिरस्स्, नमस् ' शन्दयोः 
“सिरो, गमो * इति रूपाभि भवन्ति । 

७५, ७६, ७७ ° पयस्, तमस्, खमनसद् ' शब्दानां 
^ पथ, तमं, सुमणं ' इति "वन ̀  शब्दव- 

दपणणे मवन्ति 1 

७८ सकारान्त नपुंखकालिद्धः ' द्स्य् ` शब्द्; । 

भ॒ अमम, भह,अनुः „ [नः मम, 
माइ 

हि भरु, मुअ अनि, भमइ, भमुड 

शेष पुवत् 

सर्वैपामेषां नपुंसफलिद्धानां ठतीयादिवेभक्तिषु पुलि 
इवद्रुपाणि भवन्ति॥ 

इति दखन्तनपुसकदव्डाः । 

७९ रषु सिद्धेषु समानो दकारान्तः युष्मद् › दन्दः ॥ 
2.८ ॐ शण, 

पकथचर यदव 

भ, ना सघ, 
1; तने, रंद. पुहेनङदे खम त्, 

परस पनगद {; सताः 
„+ लषन „+ ऊहे, 

1 । ममि, लए, सव, 1 व ५ 
् भु, ए उच. ङ्ल्य 

ध मे, कषम नम्पेहि, 
मे. ते,देगद पुम, ग ठ, उदा. 

षु । सुमह, सनए, सए, श्रा सद्याहि नददा४. शना कम मष्ट, रस्त, ग्ट 



॥ 

श्व, 

१" 1 गृहाः एषषा, 

१९० ] 

एकतर 

सच्णः तुह्य, तच्छ, 
ऊर्म, उष्य, उश्दा, 
¶ उंइ, तद, तर, उद. 

सुव, तम, समे. तुमा, 
¡ ह्मेेचेन्दी,त्, 
(रए. 

( कन्म, हवस दषम, रहितो , तरै, 
सरृटितो, नर्दते, त्वो, तरः 
सनो, प्रद, तवादिते, 
पुवते।^सुषाफो, सवपु, 
मुश्राऊ, तुवा, उवाद; तना 
तो, सूम, शमाये, यना 
गृमाभरा, पमा, तुना, गा 
टिः हति, चदन, वागि, 
शिष्य, ममा. नृषा, तटा, 

गर्न 

गुष्दृटा, एतमा, गन्मण्ना, 
मुस्वाऊ, ग्ना, नुमा 
मृश्रा्ितो, गश्रता, एतद, 
दात, मुष्का गृदरारू, 

शुष्य, नुद, एप्पान् ५ 
शिद्ष्ममोा, एददरास, शृद्ष्न 
गृद्श्माणो, सदाम, धका, 

1 शादि 

। 

श्रात्त~ [ इचन्ताः 

वहूुव 

[कमाण सखमाण, 

तद्या, उह्नाणः 
तस्साणं+ उदसाएण, 

॥ ठमाण, हमागः 
4 इव्राणंतुषाण, 
वहाण, तेद्यण, 
सठ्भ, तुच्म, दद्द, पुरस, 
बु तृष्ट 
याभ, तथा. 

(सृ्रारतो, श्त, ष्म 
गतो, उष्ेयुतो, द्याष्ि, 
इषि, उष्र॑ने, उष्मा, 
उद्याजी; उद्ाड, उद्यता, 
उश्रिष्ितो, उम्दसने, उएसती, 
उन्टता, उन्बये इन्दा, 
उन्दाभा, उन्दाङ, उन्हे 
गृन्डरदितो, ग भपमो, एन8, 
एति, शानो, धु सगु 

शहा सुनयः, गुनान्, 
दध्म, सष्मागुक सृ्मे- 
गने, पएृष्ण ्, कर 
गृद्नगो+ दृष्याको, पष्भानृ, 
सम्मा, ग्नि, मस्म. 
दता, सुद्ादनो, श्रत्ते, 

(1.11... 

पेमोदृष्द गुद्ादृयद्राभो, 
गश्रय, गरदन, भदान 
0 01131 
1411401. 
(14. 
01. 

| 

्प्णो, 



त्रिरित्रः] मन्वरूपकौ मुरी, {१९१ |] 

एत्व हुव 

( तुच्नः सद्य, नइ्द्य, खद्याण, तद्याण, तब्भाण, 
देव्भ, च्य, उदस्य, [इ उद्द्यय, तङ्न्चाणः, 

ष ( अहर तद, तह, वाण, तवाग, तुनाण, 

छह, लष, तम, सुने, सुमाण, चदडाण, तरागः, 
( तूमाइ, तुमादे, ते, त्म, ल्य, उद्, त॒म, 
दी, द्,ए, | तह्य" वद्य, वा, भ, उवा. 

सदे, तङेख, सुमेष, 
तुम्, तइ, तवेस्, तमेष, तमश्च, 

स । तए, ठमाड, लब्भेस, सुब्भगु, तेदयेस, 
तुम, ठन, द्चेख, तद्म, तस्ससु, 

लु, ठस 
<०. च्यु सिद्धेषु समानः दकारान्तः * अस्मद् ' शब्दः । 

71, ^? 

अहि, ह, अहम, मे, वअ, ममे, बहो, 
मद, वहनि, मनि भद, 

ह्न [तः णे,णि,मि, मी 
प | निम, मम्, भाति, " (1 

घाट, मह्य, मद्या, 
नि, मह, ममक मए, गे, छदि, भह्मोट, भद~ 

मु. „मे मम, ण, ममार, हि, मद्ये, मह्यमाह, भद्या- 
मप, ए, मह्य, गह्य. 

मृमाण, ममाण, मदय, महाण, 

मह, मह, गह, म, मदद्याण, श्शाण, मद, " 
ह्म, मन अद्यं, य, णो. 

(मर्तो. मदत, मरं, मरय, (गद्याहतः, बद्राहितो, 
मर्यो, मईुऊ, ममान, | खद्यासतो, गद्यषहतो, अद्या 

# 

षाह, मदद, मा, 1 न् भा 

ममतो, ममाद, ममाह.ममाअो, | हि, गद्यर, भद्यसा, बहा- 
नमाञ मन, मना, ननडेतो, | देः, श्ह्ारो, गढयावु, 
महता, मह), महाठ्, मठ. { शहा घ्ालणाऊ, ममाह 
माङ, महा, महाह, मट्ता- 
{हता, मद्यतो, मदद्राङे, मनससो, ममाह, मेहि, 
मदद भदश, मट्साञ, | ममते, ममादोमनाड ममाभो, 

(मद, नश्गाद. {ममाङ- 

सो, ममरितो, ममाख्तो, 



[*१९२ ] पर्त [ हन्ता 

एकव वहुव° 
( मघे, मन्म, 
| मह्माण, मह्माण, 
{ मह्य, ममण, 

सभाण, माण, 
महदराण, मदस्ाण, 
मदु, अद्य, ग, णो. 

च अद्यसु, भ्यस्, भद्मास, 
| मि, मद्, इद, ममाट्, मए, अद्मास, भद्मस, अद्यसु, 

स 

मह, मह, मह, चे, 
भह, म््च, मदद 

अहमो, यम. 

मे, भद्ध, मघ्यनि, ममे, ममे, मेष, ममसु, मममु, 
ममनि, मदद, मश्नामि, मद्ञ्चसु, मस्सस्, मद्क्षपुः 

॥ मञ््यसु, महेसु, महेसु, 
( महस, सदस. ५ 

प्ाकृतमाषायाम् ˆ ऋ, ऋ, च्छल, दे, मो, दन्, श, ष ' एति, 
वणौ न प्रयुज्यन्ते । 

महे, महनि. 

तड्क्त देमचन्दरेण-- 

“ग कऋच्र्णो -दस्वरीवािजवष्यनुनापिदो । 
शपते दशनाः स्युः प्राकृतोक्तिषु सर्वदा ॥ 

ति प्रारुतश्चयन्तश्ब्दरूपकौ मुदी संपूणी । 



11 1.111.177 
2१९ 44 ‰ १९८ (९८८ 

िक्षकखदायेनविर्याथभिरभ्यलनीयाः 
॥ 
| श्चीषएुस ष 
| पेष्वड्ह 
द्मनस ~ 
महराषेः 

निग 
भ्यर् 
ण्या 

दैनसभस् 
श््रीपभम् 
गाशरालप्र 
उपदशः 
चित्राः 
उपदशा. 
पद्मनाभ. 
लिम्रधं 
पदिर्लोम 
रणत 

स्तम्ब 
एणीपद्र 

ष्पसक्थ 
ख्वरघ्रजम् 
दि^णुषुगण् 
प्रतीपम् 
भोपप 
शन्यद्यः 

प्रतिलोमम् 
उश्ग्गुमः 

श्तररगोरावस्म् 
क्ायुषत 
॥ 7 

शाब्द्विद्चेषाः । 
"भतुर् विचतुर उचतुर - 
गवाक्ष वाक्त्वच चपकसाम 
हारुव महागजः एृष्णसणः 
पुर्वराचः पूर्वाः हिरत 
मण्रणरष् अरथः कर्थः 
पञ्चतक्षम् न्वहुर्खणश् त्रिभुवनम् 
रूदिनादष पयस् विषयम् 
इशुच्छायम् रदात्तनम् विञ्चाधतमष 
च्राह्मगसमश् = यरसुरम् कडघच्छायम्् 
श्वनिशा कल्यायपञ्चमाः स््ीप्रमान 
आसलर्दिशः स्मदृरश्रदाः श्भिकचष्वारिथः 
द्विकाः दाणः लाजाः 

निरि दीर्धसक्य. जलजाक्ष 
स्थूलाक्षः षद्ल धिर 
भूगनेचः उन्यनिन. ऋन्तर्लोमि. 
दरणस् रुरणसः उल्लस. 

प्व चिष्व्य स्प्रात" 
सुदिवः श्ारिरक्न ष्यतुरल्त. 
जजपदः मोषवर अहल 
इस्सक्य सस्थः ष्मश्त 
दामीदृषत्म वाक्स्वषष् एच्चेपानषदम् 
व्िमलणभरस् द्वीषम घ्मन्ततीपष् 
समीपम् प्रेषश् प्रेपष 
साम् स्मर सखपय 
प्रलिसपम्स् [व खमदसामन् 
अह्ुलोानष्र् कछादेोमभ् ष्मट्मय 

चाण्डहम विन्न पञ्चनश्म् 
ऊर्श्छीषम् सद्ढीवम्् नि यतम् 
दरधाय॒भम् भयारदम् ऋरग्यज्ञषम् 



[१९५४] स्त 

जतिक्षः महोश्चः बष्धोक्षः उपद्युनम् 
गोषश्वः व्रह्मवर्चसम् हत्तिवच॑ंसस् भवत्तमसष् 
सन्तमस अन्धततमपम् श्वोकसीयसन्र भ्वःश्रयसम् 
भ्मनुस्दसम् ध्यवरहसम् तप्तरहसतम्. भ्यर् 
अशमत प्राध्वः अत्तिमवः देवानप्रियः 
एषैव उान.पुच्छः शनोलाद्रलः शानदयोषः 
शवो दालः दास्याःुन्रः शोतःए्ः पिुन्णनः 
दिशोदण्डः पद्वतोकयः भामुष्यायणः वचवोरस्यकरलष् 
खेशयः स्रामेवासः ध्वपसम्यः " पवाहेतरः 

पूर्वाहितमः पूवाह्नितनः पूर्वहनिकाटः वजः 
क्षरेजः सससिजस् वेनः रेज 
भरारषिजः शरादेजः दिविजः स्तम्बेरमः 
कर्णेजपः हत्तयन्धः कण्ठेकालः मध्येगुर्. 
मक्ुटेकार्पापणम् दृपदिमापकः नयान्दोडः गविष्ठिरः 
खधिष्ठिरः स्वचिस्ारः परस्मैपदम्  भास्रनेपदन् 
स्तोकान्छुक्तः छुच्छ्नमुन्तः अल्पान्मन्तः जन्तिक्रान्छुक्तः 
स्मौजसाकृकष् सरसाकृतभ्र् शगम्भसाकृतम् अज्ञसाक्कतम 
ुसाञ्चिज. उतुषान्ध; स्मात्मनापच्चमः उारिक्रिः( पनिद्िः 
परिकरः चरति पदेन (श्केचरतावुपसख्यानन्) 

जहिजोडः जहिस्तम्बः 
कारीषगन्धीमातः कादीपगन्ध्यामातः 
एक्ररूप्य-=एकस्याः ध्यागतः एकदस्तः=एकस्या टत्तः 
स्वपयम् द्विनवम् छिन श्तु्णोक 

पे्चनावम् लकतिरन्(षनानि > शहच्छायम 
घदषदय (निदवाहेवचवनान्तः ) मागस्स्य', समागत्य, णगम्तयथः 

ीएग्डन्यः कौण्डिन्यी,ुन्डिनाः भैचेयः श्रेया निचयः 
खवान्रिय. यिष्य. ज ˆ^ मार्य. वात्स. 
मातम. आनिस्ण, सोगोटुगस्. (गोयुगम् ) 
छभ्वगोटग्, ( गरन्धटुष्मग् ) 

मायः धावः याङ्ग पाश्चारः सातयः वाचिकः 

यादयः राघथः कालिङ्गः योगी-गोवयोन दासो जलनपवुः 
सो दुनानिः भ्टुलोमी उदुलोनाः 



सुवम्तस्पशीमुदी, { १५५] 

उकारान्ते. 

तिष्यपुनवंस् ( निस्यदिवचनान्त ) 
अन्द्, जम ( जम्ब्वा फलकम् ) 
इतकी -{ हरीतक्या फलम् ) 

वकारान्ते- 
जनो , जनाद, जनाव ( जनान् मवति इति जनौ ) 

भ्म 
{ 1 मड मह 

देस तत्रभवान्द् भद्कदशर्मा भयकर् मकौ मके 

आकारान्तशखब्दाः 
पचतश्चडजता ख।रतमोदता बहुयवा सीमा दामा ददिषदा 
वरणा =परणाददुरमव नगरम् 

इंकारान्तस्रीलिङ्ाः 
बहुरात्ती बहुरारयी, बह्राजे, बहराजानो द्विपदी, द्विपदा (ऋक्) 
सत् भयौ भय (मय गतौ-किए ) 

स्रीलिद्धे आकारान्ताः 
मृणनेजा ( मृगो नेता यासा रात्राणा सा शूगनेच्रा रात्रय ) 
एव पष्यनेच्रा ) 

एवमन्येऽपि-समास-तद्धित-ङकृदन्त-निष्यतनशन्दाना रूप्रानि 
शेश्ानि । विस्तरए्मयाकनेद टिदितानि 1 
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